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I. WSTĘP – DZIELNICA BEMOWO SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Dzielnica Bemowo zajmuje powierzchnię 24,95 km² (4,8 % powierzchni
m. st. Warszawy) i jest położona w zachodniej części Warszawy. Według Miejskiego
Systemu Informacji Bemowo dzieli się na 10 rejonów: Bemowo-Lotnisko (dzielące
się na Stare Bemowo i Nowe Bemowo), Boernerowo, Chrzanów (w obrębie Chrzanowa:
Karolin, Na Wyraju, Mory), Fort Bema, Fort Radiowo, Górce (Stare Górce – na
zachodzie, Nowe Górce – na wschodzie), Groty, Jelonki Północne (w ich obrębie znajdują
się Osiedle Przyjaźń oraz Stare Jelonki), Jelonki Południowe, Lotnisko.
Szkic podziału Dzielnicy Bemowo:

(Źródło: http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:BemowoMSI.png)
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Przez ostatnie kilkanaście lat Dzielnica Bemowo odnotowywała przyrost liczby
mieszkańców (dot. osób zameldowanych). W roku 2019 w stosunku do roku 2018 liczba
mieszkańców zwiększyła się o 3 759 osób, w tym o 1 973 kobiety oraz o 1 786
mężczyzn. W skali roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież)
wzrosła o 1 168 osób, w tym o 627 kobiet (dziewcząt) i 541 mężczyzn (chłopców).
Liczba osób w wieku produkcyjnym wzrosła o 1 692 osoby, w tym o 882 kobiety i 810
mężczyzn a osób w wieku poprodukcyjnym o 899, w tym o 464 kobiety i o 435
mężczyzn. Jednocześnie niemal nie zmienił się wskaźnik procentowy
w poszczególnych grupach wiekowych w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców,
co oznacza, że utrzymuje się tendencja niżu demograficznego.
Strukturę demograficzną na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają
Tabela nr 1 i Tabela nr 2 oraz Wykres nr 1 i Wykres nr 2.

Tabela nr 1

Wiek
do 18 lat
19-60
19-65
powyżej 60
• w tym powyżej 90
z tego powyżej 100
powyżej 65
• w tym powyżej 90
z tego powyżej 100
Razem

Kobiety

Mężczyźni

12 686
33 488
X
18 702
289
9
X
X
X

13 336
X
32 913
X
X
X
9 613
195
1

64876

55 862

Łączna liczba mieszkańców:

120 738

(Źródło: Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)
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Wykres nr 1

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM
NA PŁEĆ I WIEK
Mężczyźni pow. 65 lat;
9613

Kobiety pow. 60 lat;
18702

Mężczyźni 19-65 lat;
32913

Kobiety 19-60 lat;
33488

Mężczyźni do 18 lat;
13336

Kobiety do 18 lat;
12686

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
Delegatura BAiSO – Bemowo)

Tabela nr 2

Mieszkańcy wg wieku

Liczba osób

Wskaźnik procentowy

Wiek przedprodukcyjny
dzieci i młodzież 0-18 lat

26 022

22 %

Wiek produkcyjny
(K: 19-60 lat M: 19-65 lat )

66 401

55 %

Wiek poprodukcyjny
(K: 60 lat i powyżej
M: 65 lat i powyżej)

28 315

23 %

RAZEM

120 738

100%

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)
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Wykres nr 2

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM
NA WIEK

Wiek
przedprodukcyjny
22%

Wiek poprodukcyjny
23%

Wiek produkcyjny
55%

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo))

Z danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura BAiSO –
Bemowo wynika że na dzień 31 grudnia 2019 roku w Dzielnicy Bemowo zamieszkiwało
9 kobiet w wieku powyżej 100 lat (w roku 2018 było to 12 kobiet) i 1 mężczyzna.
Zmniejszyła się jednocześnie liczba kobiet w wieku 91-100 lat, aktualnie wynosi ona 289
osób a w 2018 r. wynosiła 350 osób. Zwiększyła się natomiast liczba mężczyzn w tym
przedziale wiekowym - aktualnie wynosi ona 195 mężczyzn a w roku 2018 wynosiła 113.
II. ZADANIA OŚRODKA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną
administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Dzielnicy.
Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek działa na terenie Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy w szczególności na podstawie:
7

• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507
z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 869 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
506 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn.
zm.);
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 218);
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.,);
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1842 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 176);
• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”
(tj. Dz.U. z 2019 r.poz.473 zpóxn.zm.)
Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stanowiącym Załącznik
Nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
17 kwietnia 2008r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej
m.st. Warszawy (z późn. zm.).
Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz
akty wykonawcze do tej ustawy.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone m. st. Warszawie,
określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające
z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu
terytorialnego i administracją rządową.
Ośrodek przeprowadza wywiady środowiskowe i wydaje decyzje w związku
z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wynikającego
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Od czerwca 2009 roku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 roku Ośrodek ma za zadanie wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie
opieki opiekunom prawnym osób, co do których Sąd Rodzinny i Nieletnich wydał
takie postanowienie.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę organizatora pracy
z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych.
W statucie Ośrodka zawarte jest także zadanie zapewnienia obsługi organizacyjnotechnicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, którego działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 roku. Ośrodek wyznacza również swoich przedstawicieli do pracy
w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych.
Od lipca 2013r.
Ośrodek realizuje zadanie przeprowadzania rodzinnych
wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego.
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Zadaniem nadanym Ośrodkowi uchwałą Rady m. st. Warszawy z 5 czerwca 2014 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej
m. st. Warszawy jest także przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania
decyzji administracyjnych przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie w sprawie kierowania do Domów Pomocy Społecznej.
Ponadto Ośrodek na podstawie Statutu przygotowuje dokumentację niezbędną
do wydania decyzji administracyjnych przez Dyrektora Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania do Ośrodka Wsparcia dla Kobiet
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
Zgodnie ze zmianą Statutu Ośrodka uchwaloną 5 lipca 2018r. Ośrodek
przygotowuje dokumentację niezbędną do wydania decyzji administracyjnych przez
uprawnionych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy w sprawie kierowania do Schronisk dla Osób Bezdomnych
i zawierania z osobami kierowanymi kontraktów socjalnych.
Zadaniem Ośrodka nadanym Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r.
zmieniającą Statut Ośrodka jest wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie
kierowania do rodzinnych domów pomocy po uzgodnieniu z Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie oraz sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy w zakresie weryfikacji i potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniach rodziców o przyjęcie dzieci do publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i publicznych placówek,
weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka oraz występowania
do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych celem uzyskania wyjaśnień
i informacji zawartych w oświadczeniach.
Ponadto, na zlecenie uprawnionych podmiotów: Sądu, Prokuratury, Policji,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie a także na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej – Ośrodek
przeprowadza rozeznanie sytuacji rodzinnej i udziela odpowiedzi tym podmiotom
oraz wydaje opinie osobom zainteresowanym.
Ośrodek jest również realizatorem europejskich, rządowych i samorządowych
programów osłonowych, m.in.:
• Program ”Posiłek w szkole i w domu” (program rządowy);
• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (program UE);
• Program Opieki Wytchnieniowej (program rządowy);
10

• Programy „Zielone Wsparcie” i „Zielone Wsparcie do 100%” (programy
samorządowe).

RODZAJE POMOCY

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom Dzielnicy Bemowo niżej wymienione
rodzaje pomocy:
➢Pomoc usługowa:
• usługi opiekuńcze;
• specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne;
• specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
➢Pomoc rzeczowa:
• talony obiadowe,
• obiady dla dzieci w szkołach;
• wypoczynek letni dla dzieci;
• pośrednictwo w przekazywaniu rodzinom artykułów spożywczych
i higienicznych.
➢Pomoc instytucjonalna:
• pomoc w zapewnieniu miejsca pobytu w domu pomocy społecznej dla
osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną,
mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za
zgodą osoby potrzebującej pomocy, jej przedstawiciela ustawowego lub po
wydaniu postanowienia sądowego;
• zapewnienie miejsca w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych;
• zapewnienie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi działającym przy OPS Dzielnicy Bemowo,
w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo, a także mieszkaniach
chronionych prowadzonych przez m. st. Warszawa;
• pomoc w zapewnieniu miejsca w Domu Dziennego Pobytu Centrum
Alzheimera;
• pomoc w zapewnieniu miejsca w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
• pomoc w zapewnieniu miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
• pomoc w zapewnieniu miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych.
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➢Pomoc finansowa:
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych
przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza
wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą.
W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby,
których dochód przekracza to kryterium. Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie
świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem
jest praca socjalna).
➢Praca socjalna, która polega na:
• diagnozie sytuacji życiowej osób i rodzin z uwzględnieniem
doświadczanych trudności i zasobów, opracowaniu planu wyjścia z trudnej
sytuacji, ustaleniu planu działań do realizacji przez osobę/rodzinę
korzystającą z pomocy oraz pracownika socjalnego, monitorowanie
realizacji zaplanowanych działań oraz ocenie stopnia realizacji założonych
celów;
• udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień;
• udzielaniu informacji na temat bazy danych
stacjonarnych
i niestacjonarnych placówek pomocowych, procedur ubiegania się
o przyjęcie do placówki a także na wniosek klienta kompletowanie
dokumentacji i/lub pomoc w uzyskaniu miejsc w domach pomocy
społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych, ośrodkach dla samotnych
matek, hostelach dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
ośrodkach terapeutycznych, opiekuńczo - wychowawczych i innych
formach wsparcia;
• motywowaniu do skorzystania z uprawnień i oferowanych form pomocy;
• pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych.
➢Poradnictwo specjalistyczne:
Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, w tym psychoterapeutyczne,
rodzinne, medyczne, zawodowe) realizowane jest w formie konsultacji
indywidualnych świadczonych m.in. przez specjalistów ds. poradnictwa
specjalistycznego, psychologów, pedagogów, asystentów rodziny, lekarzy,
pielęgniarki i rehabilitantów, doradców zawodowych. Poradnictwo może być
świadczone zarówno na terenie Ośrodka jak i w miejscu zamieszkania klienta.

12

➢ Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa rozumiana jest jako zespół interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem
interwencji
kryzysowej
jest
przywrócenie
równowagi
psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej.
Interwencja kryzysowa podejmowana jest w sytuacjach kryzysów indywidualnych
mieszkańców Dzielnicy i sytuacjach kryzysowych dotyczących większych grup,
związanych przede wszystkim z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa
i doświadczonych szkód i strat.
➢ Projekty socjalne:
• projekty socjalne to zazwyczaj długofalowe systematyczne i intensywne
działania ukierunkowane na realizację określonych celów indywidualnych
uczestników a pośrednio na realizację celów społecznych;
• adresowane są do różnych grup odbiorców wyłanianych najczęściej pod
kątem występowania dominującego problemu lub potrzeby np. do rodzin
z dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób doświadczających
przemocy, osób z problemem uzależnienia, osób bezdomnych, osób
bezrobotnych itp.;
• projekty socjalne zawierają różnorodne, indywidualne i grupowe formy
oddziaływań
edukacyjnych,
psychoedukacyjnych,
wspierających,
integracyjnych i terapeutycznych;
• uczestnicy projektów socjalnych korzystają z nich na podstawie kontraktów
socjalnych, umów pisemnych lub ustnych deklaracji uczestnictwa;
➢ Pobyt w Ośrodkach Wsparcia
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dwa Ośrodki Wsparcia:
• Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON),
którego oferta dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
• Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Uczestnikom Ośrodków Wsparcia zapewniony jest pobyt dzienny i kompleksowe
usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. DZIAŁY OPS

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym
w 2019 roku w celu sprawnej realizacji zadań funkcjonowały wymienione poniżej
komórki organizacyjne:
Dział Pomocy Środowiskowej I,
Dział Pomocy Środowiskowej II,
Dział Pomocy Specjalistycznej,
Dział Wsparcia Społecznego,
a. w ramach Działu Wsparcia Społecznego: Zespół ds. Pomocy Usługowej,
5) Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy,
6) Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz,
7) Zespół Finansowo – Księgowy,
8) Dział Administracyjno - Gospodarczy,
a. w ramach Działu Administracyjno – Gospodarczego: Zespół ds. Obsługi
Sekretariatu oraz Zakładowej Składnicy Akt,
b. w ramach Działu Administracyjno - Gospodarczego: Zespół
ds. Informatyki,
9) Klub Integracji Społecznej,
10) Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych,
11) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
12) Samodzielne jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Danych,
13) Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. Projektów i Eurokoordynacji.
1)
2)
3)
4)

Poniżej przedstawiamy schemat organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo:
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2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2019 roku
zatrudnionych było 110 osób na 104,85 etatach.
Tabela nr 3

Wyszczególnienie
Dyrektor
Zastępca dyrektora
Główny księgowy
Kierownik działu
Kierownik zespołu
Pracownicy
Starszy specjalista pracy socjalnej
socjalni
Specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Asystent
Starszy asystent rodziny
rodziny
Asystent rodziny
Konsultant
Inne stanowiska urzędnicze
Inne stanowiska pomocnicze
Ośrodki
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób
Wsparcia
z Zaburzeniami Psychicznymi
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych
OGÓŁEM

Liczba
osób
1
1
1
6
2
8
8
8
3
5
1
16
16
5
5

Liczba
etatów
1
1
1
6
2
8
8
8
3
5
1
14,50
15,25
5
4,5

24

21,60

110

104,85

(Źródło: Opracowanie własne OPS)

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy
długoterminowe:
• w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,
• w zakresie bhp. i ppoż.,
• w zakresie usług poradnictwa prawnego.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
WYDATKI BIEŻĄCE 2019 R.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 19 569 zł
Wykonanie 18 341,20 zł

tj. 93,73 %

Rozdział 85154 – Pozostała działalność
Plan 15 000 zł
Wykonanie 15 000 zł

tj. 100,00 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Plan 4 569 zł
Wykonanie 3 341,20 zł

tj. 73,13 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria
dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane
jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pracownicy socjalni OPS
przeprowadzają postępowania w tej sprawie. W roku 2019 wydano 49 decyzji.
Ponadto w tym rozdziale pokryto koszty użytkowania pomieszczeń Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 12 541 125 zł
Wykonanie 12 093 799,48 zł

tj. 96,43 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan 3 254 320 zł
Wykonanie 2 805 078,37 zł

tj. 86,20 %

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 2 805 078,37 zł, w tym 2 167 684,87 zł z budżetu Gminy
i 2 592,20 zł budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla
Osób Niepełnosprawnych, 199 551,24 zł dla utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów i kwotę 435 250,06 zł z budżetu Wojewody na utrzymanie Środowiskowego
Domu Samopomocy.
W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych
jest 24 osoby na 21,60 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku).
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 813 238,34, na wydatki rzeczowe
w kwocie 357 038,73 zł, z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych,
materiałów biurowych, czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych,
usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez
kulturalnych dla pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń
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socjalnych. Liczba podopiecznych korzystających z pobytu w Ośrodku wynosi
średnio 45,33 osoby miesięcznie.
W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki rzeczowe w kwocie 199 551,24 zł z czego finansowano opłaty utrzymania
lokalu (czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie). Ośrodek złożył wiosek w celu
przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 448 375 zł na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019-2020 pn. „Adaptacja
pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14.
Niewykorzystane środki przyznane zostały z Biura Pomocy i Projektów Społecznych
na utrzymanie placówki i zakup wyposażenia.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób na 4,5
etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku). W okresie
sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników w kwocie 338 286,46 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 96 963,60 zł,
z czego finansowano: zakup energii, zakup artykułów żywnościowych, materiałów
biurowych, czystościowych, usługi pozostałe (opłaty telefoniczne, wywóz śmieci,
zakup imprez kulturalnych dla pensjonariuszy) a także odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych. Liczba podopiecznych korzystających z pobytu w Ośrodku
wynosi średnio 19,92 osoby miesięcznie.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 18 500 zł
Wykonanie 18 486,47 zł
tj. 99,93 %
W ramach tego rozdziału OPS realizował Projekt socjalny dla osób
doświadczających przemocy „Budowanie mocy – stop przemocy na Bemowie”
oraz obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan 71 494 zł
Wykonanie 70 837,33 zł
tj. 99,08 %
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej, od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym Gminy, dotacja
na ten cel przekazywana jest z budżetu Wojewody.
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 70 837,33 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
dla 153 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 1 490 450 zł
Wykonanie 1 490 025,99 zł
tj.99,97 %
Rozdział 85230 – Pozostała działalność
Plan 239 820 zł
Wykonanie 239 820,00 zł
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tj. 100,00 %

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85230 wydatkowano kwotę
1 729 845,99 zł na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej
wymienionymi świadczeniami są zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych
i dzieci oraz zasiłki okresowe finansowane z budżetu Gminy jak i Wojewody.
Wydatki z budżetu OPS w 2019 roku na poniższe świadczenia przedstawiały
się następująco:
Tabela nr 4

Rozdział

Rodzaj świadczenia

85214 –
- zasiłki celowe
budżet gminy - zasiłki celowe na
żywność
- zasiłki celowe dla
podopiecznych
Bemowskiego Klubu
Integracji Społecznej
- zasiłki celowe dla
podopiecznych
Projektu
Odpowiedzialni
85230 –
Rodzice
budżet
zasiłki celowe
wojewody
na żywność
85214 –
budżet gminy
85230 –
budżet
wojewody
85214 –
budżet gminy
85214 –
budżet gminy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

501

Kwota
wydatkowana w zł

667 600,00
292 906,00
960 506,00
38 000,00

1 236 774,00

74 250,00

164 018,00

- obiady dla dorosłych
- obiady dla dzieci
- obiady dla dorosłych
- obiady dla dzieci

195 w tym:
85 dorosłych
110 dzieci

- sprawienie pogrzebu

4

- zasiłki okresowe

202 977,00
54 997,00
46 584,00
29 218,00

333 776,00

13 404,51

13 404,51

32 891,48
87

85214 –
budżet
wojewody

Ogółem

- zasiłki okresowe

145 891,48
113 000,00

Ogółem:
(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)
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1 729 845,99

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan 848 794 zł
Wykonanie 847 887,20 zł,

tj. 99,89 %
Tabela nr 5

Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe

Liczba osób
172

Kwota wydatkowana w zł
847 887,20

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 7 513 110 zł
Wykonanie 7 507 451,63 zł

tj. 99,92 %

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy
mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, przedstawiają się następująco:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 6 800 874,83 zł
w tym m. in.: wynagrodzenia na dzień 31.XII 2019r. 70,75 etatów pracowników
oraz umowy zlecenie
− wydatki rzeczowe
- 706 576,80 zł
w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, klimatyzatory,
materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki), zakup energii, zakup usług
remontowych, usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia,
wywóz nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym), a także
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
W ramach środków przeznaczono kwotę 10 353 zł na wynagrodzenie za sprawowanie
opieki przez opiekunów osób ubezwłasnowolnionych i obsługę zadania. Środki
wydatkowano z budżetu Wojewody.
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
Plan 12 912 zł
Wykonanie 12 911,79 zł,

tj. 100,00 %

Zadanie finansowane ze środków Wojewody. Pomocą objęto 1 rodzinę.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 104 355 zł
Wykonanie 103 682,44 zł

tj. 99,36 %

W ramach rozdziału zrealizowano następujące projekty:
• Projekt „Rodzina” – 40 037,13 zł;
• Projekt „Klub Tęczowy Uśmiech” wspieranie osób z doświadczeniem choroby
psychicznej – 31 424,89 zł;
• Spotkania społeczności lokalnej w ramach projektu „Organizacja Społeczności
Lokalnej” – 8 988,71 zł;
• Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera – 6 496,66 zł
• Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy– w ramach projektu
„Wolontariat” – 4 252,88 zł;
• Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „XVIII
Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” – 3 375,55 zł;
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• Spotkania edukacyjno – wspierające dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
– 2 997,97 zł;
• Projekt „Bemowiaki” – 2 312,92 zł;
• „Eko-piknik” dla osób niepełnosprawnych – 1 966,57 zł;
• Projekt Festiwal Mimów „Mim Story” – 1 712,01 zł;
• Grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 117,15 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 742 257 zł
Wykonanie 733 638,94 zł

tj. 98,84 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 742 257 zł
Wykonanie 733 638,94 zł

tj. 98,84 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 733 638,94 zł, w tym
553 682,35 zł ze środków UE na realizację projektów współfinansowanych
ze środków EFS i 179 956,59 zł z budżetu Gminy:
• Realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Bemowski Klub
Integracji Społecznej” – 184 367,93 zł;
• Realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Odpowiedzialni
Rodzice” – 369 314,42 zł;
• Projekt „ Przystanek Praca”– 55 096,12 zł;
• Utrzymanie placówki Klub Integracji Społecznej – 41 771,87 zł;
• Projekt „Klub Seniora”– 32 305,95 zł;
• Bemowskie Dni Seniora – 17 231,72 zł;
• Projekt „Wczasy dla Seniorów” – 16 508,82 zł;
• Organizacja „Gwiazdki Sąsiedzkiej” w ramach projektu „Organizacja
Społeczności Lokalnej” – 8 959,61 zł;
• Projekt „Bezpieczny Senior na Bemowie” –5 912,90 zł;
• Festiwal Amatorskiej Twórczości Seniorów „Seniorzy mają talent” – 2 169,60 zł.
Dział 855 – Rodzina
Plan 396 643 zł

Wykonanie 396 260,63 zł

tj. 99,90 %

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan 396 643 zł
Wykonanie 396 260,63 zł

tj. 99,90 %

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
którego głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz przeciwdziałanie
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. W 2019 roku 5 asystentów rodziny objęło
wsparciem 60 rodzin, w których zagrożone było dobro dzieci.
Z planowanych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 396 260,63 zł
(z budżetu Wojewody 68 159 zł; z budżetu Gminy 328 101,63 zł) na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, materiały biurowe, dopłaty do
biletów, pokrycie kosztów rodzin wspierających oraz odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu
w działach 851, 852, 853 i 855 w 2019 r.
Tabela nr 6
Gmina
Dział

852
Pomoc
społeczna

%

Łącznie (G+W)

Rozdział
Plan

851
Ochrona
zdrowia

Środki UE

Wojewoda

85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Wykonanie
do planu

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

15 000

100 %

0

0

4 569

3 341,20

0

0

4 569

3 341,20

73,13 %

2 815 617

2 367 236,11

438 703

437 842,26

0

0

3 254 320

2 805 078,37

86,20 %

85205
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

18 500

18 486,47

0

0

0

0

18 500

18 486,47

99,93 %

85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacone
za osoby pobierające
świadczenia
z pomocy społecznej

0

0

71 494

70 837,33

71 494

70 837,33

99,08 %

1 377 450

1 377 025,99

113 000

113 000

1 490 450

1 490 025,99

99,97 %

85195
Pozostała
działalność
85203
Ośrodki Wsparcia

85214
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz
składki na
ubezpieczenia
społeczne
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0

0

85216
Zasiłki stałe

0

0

848 794

847 887,20

0

0

848 794

847 887,20

99,92 %

7 082 692

7 077 033,63

430 418

430 418

0

0

7 513 110

7 507 451,63

99,92 %

85230 Pomoc w
zakresie dożywiania

0

0

239 820

239 820

0

0

239 820

239 820

100 %

85231 Pomoc dla
cudzoziemców

0

0

12 912

12 911,79

0

0

12 912

12 911,79

100 %

104 355

103 682,44

0

0

0

0

104 355

103 682,44

99,36 %

187 680

179 956,59

0

0

0

0

187 680

179 956,59

95,88 %

15 903

15 729,51

538 674

537 952,84

554 577

553 682,35

99,84 %

328 484

328 101,63

68 159

68 159

0

0

396 643

396 260,63

99,90 %

11 945 681

11 482 252,37

2 227 869

2 224 216,78

538 674

537 952,84

14 712 224

14 244 421,99

96,82%

85219
Ośrodek Pomocy
Społecznej

85295
Pozostała działalność

853
85395
Pozostała Pozostała działalność
działalność
w zakresie
85395
polityki
Pozostała działalność
społecznej
(projekty UE)
855
Rodzina

85504
Wspieranie rodziny
Ogółem

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2019 ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 2 319 osób,
co stanowi 1,92 % ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy Bemowo (liczba mieszkańców:
120 738)
.
Wykres nr 3

Liczba osób korzystających z pomocy
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańcow
2319

120738

Ogólna liczba mieszkańców

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

((Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo oraz Sprawozdania MRPiPS)

Ośrodek realizował na rzecz mieszkańców świadczenia pieniężne i niepieniężne
przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: przyznawanie
i wypłacanie zasiłków, zapewnienie dożywiania, zapewnienie pomocy w formie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi a także świadczenie pracy socjalnej i udzielanie poradnictwa
specjalistycznego.
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1. STRUKTURA RODZIN

Z pomocy Ośrodka korzystają zarówno osoby samotne, prowadzące jednoosobowe
gospodarstwo domowe jak i rodziny o różnorodnej strukturze.
Tabela nr 7
LICZBA
RODZIN
1250
673
285
153
96
31
12

WYSZCZEGÓLNIENIE
RODZINY OGÓŁEM
o liczbie osób

1
2
3
4
5
6 i więcej

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem:
o liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
o liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM
o liczbie osób
1
2
3
4 i więcej

LICZBA OSÓB
W RODZINACH
2319
673
570
459
384
155
78

300

1005
155
102
32
9
0
2
0

98

278
52
33
10
3

417

116
102
43
17
587

286
103
20
8

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)
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411
374
150
54
0
16
0

286
206
60
35

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców w roku 2019, tak jak
w minionych latach stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej osób stanowi najmniejszą
grupę wszystkich gospodarstw domowych objętych pomocą.
Wykres nr 4

Struktura gospodarstw domowych
(1 250 gospodarstw domowych)
673

1-osobowe

285

2-osobowe

153

3-osobowe

96

4-osobowe

31

5-osobowe
6-osobowe i więcej

12

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)

2. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH
POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI POMOCY MATERIALNEJ

Tabela nr 8

Formy pomocy

Liczba osób,
Liczba Liczba osób
Liczba
którym przyznano
rodzin w rodzinach świadczeń
decyzją świadczenie

Wartość
świadczeń
w zł

Zasiłki stałe

172

171

195

1630

847 887,20

Zasiłki okresowe

87

87

157

386

145 891,48

501

481

858

5 516

Zasiłki celowe
i w naturze ogółem

1 236 774,00

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS oraz sprawozdania
z wydatkowania budżetu zadaniowego )
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Tabela nr 9

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność

269
0
55
44

402
0
70
176

21

112

Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego
– ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Trudności w integracji osób,
które otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

107
416
507

235
625
747

204

509

98
22
17
0
64
13
16

278
116
45
0
88
20
30

5

15

4
9
0

11
25
0

Powód trudnej sytuacji życiowej

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)
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4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZIN

Tabela nr 10

Wyszczególnienie

Liczba osób,
Liczba osób
którym przyznano Liczba rodzin
w rodzinach
decyzją świadczenie

Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
(bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania)

912

794

1283

14

14

31

905

788

1265

-

1202

2252

-

456

1036

Interwencja kryzysowa

-

52

128

Poradnictwo specjalistyczne

-

460

1095

Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych
(bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę)
Świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych
(bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę)
Pomoc udzielana w postaci
pracy socjalnej – ogółem
w tym wyłącznie w postaci pracy
socjalnej

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)
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5. RODZAJE UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ

Katalog świadczeń udzielanych przez OPS obejmuje świadczenia w formie pieniężnej
i niepieniężnej. Świadczenia pieniężne obejmują udzielanie pomocy w formie:
zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych. Pomoc niepieniężna
to między innymi praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie
pogrzebu, posiłek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Na wykresie nr 5 przedstawione zostały dane za rok 2019 w zakresie
liczby świadczeniobiorców według form udzielonych świadczeń.
Wykres nr 5

Liczba świadczeniobiorców wg rodzajów świadczeń
(912 osób)
501

zasiłki celowe

87

zasiłki okresowe

172

zasiłki stałe

195

posiłki

153

składki zdrowotne

283

usługi opiekuńcze

14

usługi dla osób ch. psych.
sprawienie pogrzebu

4

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)
*Dane na Wykresie nie sumują się

Największą grupę udzielonych świadczeń stanowią wypłacone klientom OPS zasiłki
celowe, z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, przede
wszystkim na zakup żywności, zakup leków, zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu,
opłatę kosztów energii i gazu, zakup niezbędnych artykułów użytku domowego,
dofinansowanie wypoczynku. Świadczenie przyznano łącznie 501 osobom, na kwotę
1 236 774, 00 zł. Razem przyznano 5516 świadczeń w formie zasiłku celowego.
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Tabela nr 11

Rodzaj świadczenia

Zasiłki celowe

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Kwota świadczeń
/zł/

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Średnia
kwota
zasiłku
/zł/

501

1 236 774,00

481

858

224,22

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS
oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)

Biorąc pod uwagę cel na jaki klienci ubiegali się i otrzymali pomoc, to najwięcej
zasiłków celowych przyznanych zostało na żywność – 1419 świadczeń, w następnej
kolejności pomoc była przyznana z przeznaczeniem na:
• zakup środków czystości – 737,
• leki i koszty leczenia – 645,
• zakup środków higieny– 587,
• opłata czynszu – 413,
• opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu – 382,
• zakup obuwia – 362,
• zakup odzieży – 350,
• zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego – 115,
• zakup bielizny pościelowej i pościeli – 82,
• zakup biletów ZTM – 32
• remont mieszkania – 31,
• turnus rehabilitacyjnego – 16,
• kolonie i zimowiska – 14,
• zakup opału – 10,
• inne (np. badania SANEPiD-u, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, okularów,
wynajem pokoju lub mieszkania itd.) – 321.
Powyższe dane dotyczące liczby świadczeń nie sumują się, gdyż niektóre osoby
otrzymywały zasiłki na różne cele.
Liczbę udzielonych zasiłków celowych wraz z określeniem ich przeznaczenia
prezentuje wykres nr 6.
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Wykres nr 6

Liczba i przeznaczenie zasiłków celowych
(5 516 świadczeń)
zakup opału
kolonie i zimowiska
turnus rehabilitacyjnego
remont mieszkania
zakup biletów ZTM
zakup bielizny pościelowej i pościeli
zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego
zakup odzieży
zakup obuwia
opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu
opłata czynszu
zakup środków higieny
leki i koszty leczenia
zakup środków czystości
zakup żywności
inne

10
14
16
31
32
82
115
350
362
382
413
587
645
737
1419
321

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)

VI. PRACA SOCJALNA, PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE,
INTERWENCJA KRYZYSOWA

1. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza
działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;
b) z grupami osób o określonych rodzajach trudności;
c) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
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Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który jest
zawierany z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej w celu
określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu jej problemów.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu
na posiadany dochód.
Pracownicy socjalni w
roku 2019 realizowali pracę socjalną wobec
1 202 rodzin (2 252 osób w rodzinach), w tym 456 rodzin (1 036 osób w tych
rodzinach) objętych było wyłącznie pracą socjalną.
Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na:
• udzielaniu informacji i poradnictwa;
• motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej
i zdrowotnej osób i rodzin;
• pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania
sytuacji klientów;
• dokonywaniu diagnozy środowiska;
• kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej;
• pomocy w redagowaniu pism do sądów, dotyczących spraw rodzinnych
i alimentacyjnych;
• uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub
świadków;
• tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów
pomocy pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw
koniecznych do załatwienia w celu poprawy sytuacji;
• współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami)
w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci;
• współpracy z Policją, Strażą Miejską, Kuratorską Służbą Sądową w celu
zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
domowej
i
zapewnienia
warunków
zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci;
• monitorowaniu środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych
ustaleń oraz udzielaniu pomocy w załatwianiu trudnych spraw;
• udziale w posiedzeniach zespołów specjalistów reprezentujących różne
placówki i instytucje, poświęconych pomocy rodzinom z trudnościami
wychowawczymi;
• prowadzeniu grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz pomocy
rodzinom z problemem przemocy.
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Praca socjalna jest istotą pracy pracowników socjalnych, mimo że jest najbardziej
niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających
z pomocy Ośrodka. Z powodu długofalowości podejmowanych działań, złożoności
problemów, a także zdarzających się powrotów do dysfunkcji, trudno jest
w sposób wymierny dokonać oszacowania efektywności prowadzonej pracy socjalnej.

2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

W roku 2019 specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej (psycholodzy, pedagodzy,
asystenci rodziny, konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego, terapeuci, lekarze,
pielęgniarki i rehabilitanci), świadczyli na rzecz mieszkańców poradnictwo
specjalistyczne, stosownie do problemów osób i rodzin objętych pomocą społeczną.
Celem oddziaływań specjalistycznych było zmniejszenie deficytów osób
pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich
umiejętności społecznych w celu umożliwienia przezwyciężania napotkanych
trudności, usamodzielnienia się, realizacji ról społecznych, a także poprawy
funkcjonowania i podniesienia jakości życia.
Zakres poradnictwa obejmował: diagnozę, budowanie relacji pomocowej,
motywowanie do zmiany (w szczególności do podejmowania konstruktywnych działań),
opracowywanie planu zmiany, edukację, proces terapeutyczny lub rozwojowy
(w znaczeniu psychologicznym i medycznym),wsparcie funkcjonowania emocjonalnego,
indywidualny trening zachowań.
Oddziaływania specjalistyczne kierowane były w szczególności do osób i rodzin
przeżywających różne trudności życiowe, osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym: osób bezrobotnych, rodzin przejawiających trudności opiekuńczo –
wychowawcze,
osób
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty”,
osób
z niepełnosprawnościami czy przejawiających zaburzenia psychiczne.
Poradnictwo specjalistyczne świadczone było osobom i rodzinom bez względu na
dochód. Byli nim objęci zarówno klienci korzystający z pomocy przyznawanej decyzją
administracyjną, w tym uczestnicy ośrodków wsparcia pozostających w strukturze
Ośrodka, a także osoby korzystające wyłącznie z pracy socjalnej lub tylko z poradnictwa
specjalistycznego.
Specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej świadczyli różne rodzaje
poradnictwa 460 osobom. Klienci korzystali z następujących rodzajów poradnictwa:
➢ poradnictwo rodzinne: 284 osoby,
➢ poradnictwo psychologiczne: 484 osoby,
➢ poradnictwo pedagogiczne: 49 osób,
➢ poradnictwo zawodowe: 56 osób,
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➢ poradnictwo rehabilitacyjne: 45 osób,
➢ poradnictwo medyczne: 74 osoby.
Powyższe dane ilustruje wykres nr 7.
Dane w zakresie rodzaju poradnictwa specjalistycznego nie sumują się, gdyż część osób
korzystała z różnych form poradnictwa specjalistycznego.
Wykres nr 7

Liczba osób objetych różnymi rodzajami
poradnictwa specjalistycznego
(460 osób)
poradnictwo rehabilitacyjne
poradnictwo pedagogiczne
poradnictwo aktywizacji zawodowej
poradnictwo medyczne

45
49
56
74

poradnictwo rodzinne

284

poradnictwo psychologiczne

484

(Źródło: Opracowanie własne OPS)

Poradnictwo specjalistyczne jest formą pomocy świadczonej zazwyczaj długofalowo.
W ciągu roku odbiorcom pomocy udzielono 18 475 porad i konsultacji diagnostycznych,
wspierających oraz terapeutycznych, w następującym podziale:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

poradnictwo rodzinne: 2 481 porad,
poradnictwo psychologiczne: 5 742 porad,
poradnictwo pedagogiczne: 1 410 porad,
poradnictwo zawodowe: 733 porady,
poradnictwo rehabilitacyjne: 3 240 porad,
poradnictwo medyczne: 4 869 porad.

Wykres nr 8 przedstawia liczbę udzielonego poradnictwa specjalistycznego z podziałem
na rodzaje.
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Wykres nr 8

Liczba usług
poradnictwa specjalistycznego
(18 475 usług)
poradnictwo aktywizacji zawodowej
poradnictwo pedagogiczne

733
1410
2481

poradnictwo rodzinne

3240

poradnictwo rehabilitacyjne

4869

poradnictwo medyczne

5742

poradnictwo psychologiczne

(Źródło: Opracowanie własne OPS)

3. INTERWENCJA KRYZYSOWA

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi
zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej.
Interwencję kryzysową podejmowano w sytuacjach:
• ostrego kryzysu zdrowia psychicznego,
• kryzysu związanego z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki
wobec osób starszych z jednoczesnym brakiem dobrowolnej zgody
na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
• zagrożenia przemocą w rodzinie,
• brakiem odpowiedniej opieki rodzicielskiej nad dziećmi,
• wystąpienia innego, nagłego, traumatycznego zdarzenia o charakterze zbiorowym
np. pożaru, wybuchu gazu.
W interwencji kryzysowej każdorazowo uczestniczyli pracownicy socjalni,
psycholodzy lub konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego a także w razie
konieczności przedstawiciele innych instytucji publicznych, np.: oświaty, ochrony
zdrowia, policji, sądu.
W 2019 r. w Ośrodku podjęto działania o charakterze interwencji kryzysowej
w stosunku do 52 rodzin, w których żyje 128 osób.
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VII. POMOC USŁUGOWA

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej lub osamotnionej
w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych - od dnia 1.02.2018r. organizowaniem
i koordynowaniem realizacji usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie
m.st. Warszawy zajmuje się Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna Warszawa”
powołane Uchwałą nr XXX VIII/982//2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
16.12.2016r.
W 2019 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane
były usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wykres 9

Liczba osób objetych pomocą usługową
z podziałem na rodzaj usług
(297 osób)

14

specjalistyczne usługi dla osób chorych psychicznie

38

specjalistyczne usługi opiekuńcze

245

usługi opiekuńcze

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS)

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób w miejscu zamieszkania, a są jej pozbawione.
W 2019 roku usługi opiekuńcze realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka
jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa”. Zakres usług obejmował:
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✓ usługi związane z zaspokojeniem codziennych potrzeb życiowych w tym
między innymi: dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków,
sprzątanie itp.;
✓ inne usługi, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem, umawianie wizyt
lekarskich i towarzyszenie w placówkach ochrony zdrowia, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych itp.;
✓ opiekę higieniczno - pielęgnacyjną, w tym między innymi: pomoc
w czynnościach higienicznych (mycie, kąpanie), pomoc w ubieraniu się,
mierzeniu ciśnienia tętniczego krwi, glikemii, temperatury ciała, pomoc przy
załatwianiu czynności fizjologicznych, pomoc w przygotowaniu leków itp.;
W 2019 roku z usług opiekuńczych skorzystało 245 klientów, wypracowano
39 887 godzin usług – koszt 1 godz. wynosił 17,53 zł.

2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – PIELĘGNACYJNE

Przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają pomocy i pielęgnacji w miejscu
zamieszkania. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności osób z nich korzystających.
W 2019 roku usługi specjalistyczne w zakresie pielęgnacji realizowała Firma
„Gwarant”–Tomczyk spółka jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego
przez Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna Warszawa’’.
Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego, jako wspieranie
procesu leczenia poprzez:
✓ pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
✓ uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
✓ pomoc w dokonaniu zakupu lub zamawianiu leków;
✓ pilnowanie przyjmowania leków;
✓ mierzenie ciśnienia tętniczego, glikemii i temperatury ciała;
✓ w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zmianę opatrunków (na zlecenie
lekarza), pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych,
a także w utrzymaniu higieny, w tym w szczególności dla osób leżących;
✓ pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych i ochrony zdrowia.
W 2019 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji
skorzystało 38 osób, wypracowano 8 731 godzin usług, koszt 1 godz. wynosił 24,54 zł.

37

3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi
wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego, osobom
pozbawionym wsparcia w swoim naturalnym środowisku, którym głębokość i rodzaj
przejawianych zaburzeń uniemożliwia korzystanie z dostępnych na terenie Dzielnicy
ośrodków wsparcia. Zakres usług obejmował:
✓ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
✓ pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia;
✓ rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;
✓ pomoc mieszkaniową;
✓ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu
do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Realizatorem usług w 2019 roku była Firma Vital Plus Ewa Lechowska wyłoniona
w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna
Warszawa’’. Usługi były świadczone przez personel, którego kwalifikacje są zgodne
z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22.09.2005r.
(z późn. zm.) tj. między innymi: pedagogów, psychologów i pielęgniarki. Zakres usług
w przypadku każdego klienta był ustalany indywidualnie przez terapeutę realizującego
usługi w porozumieniu z konsultantem psychologiem OPS.
W 2019 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzystało 14 klientów, wypracowano 1 650 godz. usług, koszt 1 godz. wynosił 32 zł.
Tabela nr 12 przedstawia liczbę osób objętych poszczególnymi rodzajami usług
oraz liczbę wypracowanych godzin.
Tabela nr 12

L.p.

Rodzaje usług

1.

Usługi opiekuńcze

2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w zakresie pielęgnacji

3.

Specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Liczba
osób

Liczba
godzin

245

39 887

Wydatki
w zł
budżet CUS ,,Społeczna
Warszawa’’

8 731

budżet CUS ,,Społeczna
Warszawa’’

1 650

budżet CUS ,,Społeczna
Warszawa’’
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w roku sprawozdawczym
funkcjonowały dwa Ośrodki Wsparcia:
• Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych,
• Środowiskowy Dom Samopomocy.
Jednocześnie trwały prace nad uruchomieniem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów.

1. OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI DLAOSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych jest rehabilitacja społeczna osób z
niepełnosprawnością
intelektualną,
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu, poprawa jakości życia,
rewalidacja i edukacja oraz stwarzanie szansy na lepsze
funkcjonowanie w środowisku społecznym.
Ośrodek Wsparcia świadczy uczestnikom:
● chronione warunki przebywania,
● terapię zajęciową,
● rehabilitację leczniczą i społeczną,
● wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne,
● socjoterapię,
● psychoterapię.
W roku sprawozdawczym program działań placówki skoncentrowany był na:
➢ udzielaniu wsparcia wzmacniającego poczucie wartości, polegającego na
wyrażaniu akceptacji dla osoby niepełnosprawnej oraz na wzmacnianiu jej
sprawności,
➢ podtrzymaniu wypracowanych już umiejętności samodzielnego funkcjonowania
i zaradności życiowej uczestników,
➢ dbaniu i utrzymaniu ich dobrostanu fizycznego,
➢ doskonaleniu sposobów radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi ze stanu
zdrowia,
➢ wspomaganiu w budowaniu autonomii i adekwatnej samooceny,
➢ rozwijaniu umiejętności uczestników dotyczących współżycia z innymi ludźmi
z zachowaniem szacunku, tolerancji i współpracy,
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➢ budowaniu sytuacji, w których doceniano potencjał oraz dokonania uczestników
zajęć w różnych formach aktywności: rolach społecznych, twórczości artystycznej,
osiągnięciach motorycznych czy rywalizacji sportowej,
➢ zapewnieniu warunków samorealizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczestników oraz ich rodzin i opiekunów,
➢ aktywnym udziale osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym,
➢ edukacji społecznej mającej na celu zmniejszenie dystansu społeczeństwa
do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
➢ podejmowaniu współpracy z instytucjami zrzeszającymi różne środowiska
i społeczności.
W 2019 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało
53 uczestników, w tym 11 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy
pomocy sprzętu ortopedycznego. 26 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia
we wszystkich czynnościach samoobsługowych tj. karmienie, pomoc w spożywaniu
posiłku, pełna obsługa higieniczna, pomoc w ubieraniu, wsparcie w sytuacjach
zadaniowych, w terapii i ćwiczeniach fizycznych.
W stosunku do uczestników OWiRON prowadzone były niżej opisane formy
pracy:
Terapia zajęciowa
Zajęcia prowadzone były według indywidualnych możliwości i potrzeb
w pracowniach terapeutycznych: ceramiczno – plastycznej, gospodarstwa domowego,
przyrodniczo – środowiskowej, stolarsko – ślusarskiej, edukacyjnej i komputerowej.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10.00-13.00 i uczestniczyły w nich stałe,
co najmniej 10-osobowe grupy podopiecznych z różnym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej. W każdej z pracowni tematycznych zajęcia prowadził terapeuta oraz
wspierający uczestników opiekun.
Realizowano różnorodne typy zajęć zgodnie
z profilem pracowni, podczas których prowadzono następujące treningi:
➢ trening kształcenia umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie,
➢ trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy,
➢ trening umiejętności praktycznych,
➢ trening organizacji czasu i miejsca pracy,
➢ trening samoobsługi: dotyczący ubierania się, jedzenia, higieny osobistej,
czynności fizjologicznych,
➢ trening efektywnego wykorzystywania komputera i rozwijania własnych
zainteresowań,
➢ trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,
➢ trening gospodarowania środkami finansowymi.
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Stosowane formy aktywizacji i zajęcia terapeutyczne pozwoliły na podtrzymanie
poziomu dotychczasowego funkcjonowania, uniknięcie regresu w obszarze
samodzielności działania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sprawności manualnej,
praktycznych umiejętności życiowych. Udział w zajęciach pracowni tematycznych
przyczynił się również do zdobycia szeregu umiejętności praktycznych, niezbędnych
w codziennym życiu, zwiększenia umiejętności manualnych i percepcyjnych
uczestników a także osiągnięcie większego stopnia autonomii. Zaobserwowano większe
zaangażowanie uczestników w realizację zadań i doświadczanie poczucia
odpowiedzialności za jego realizację. Terapia zajęciowa dała uczestnikom możliwość
realizacji własnych pomysłów, pogłębiania swoich zainteresowań i rozwijania ciekawości
poznawczej.
Rehabilitacja społeczna
➢ Spotkania społeczności „Poranny krąg”, których celem była wymiana
informacji na tematy bieżące, społeczno-polityczne oraz sprawy dotyczące
funkcjonowania placówki i rozpoznania aktualnego stanu psycho-emocjonalnego
uczestników.
➢ Socjoterapia, podczas której uczestnicy nabywali kompetencje interpersonalne.
Zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się uczestników w obrębie
podstawowych zagadnień związanych z emocjami, uczuciami, odnajdywaniem
pozytywnych i negatywnych stron. Pracowano nad rozwijaniem asertywności
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych,
umiejętnością autoprezentacji. Zaobserwowano poprawę relacji w grupie, bardzo
dużą mobilizację i motywację do udziału w zajęciach. Pracowano nad
umiejętnością zwracania się o pomoc.
➢ Relaksacja przy muzyce, której celem była poprawa samopoczucia osób
z głęboką i znaczną niepełnosprawnością, odpoczynek fizyczny dla osób
poruszających się na wózku, wyciszenie oraz możliwość inicjowania relacji
między osobami z głęboką niepełnosprawnością. W sali wyposażonej w miękkie,
wygodne siedziska i miejsca do leżenia przy stłumionym oświetleniu grupa
wypoczywała słuchając bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej.
➢ Zapytaj mnie – celem zajęć było zwiększenie zaangażowania uczestników
w inicjowanie tematów i problemów do rozmowy oraz poszukiwania rozwiązań.
Uczestnicy zgłaszali osobie prowadzącej (pedagog) problemy i tematy którymi
byli zainteresowani. Tematy dotyczyły między innymi przemijania życia, jak
działają DPS-y, co to jest ubezwłasnowolnienie, czym jest adopcja.
➢ Gry, zabawy stolikowe, szarady „Gimnastyka umysłu” –celem zajęć było
doświadczanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy
zajęć przygotowywali dla swoich kolegów różne gry i zabawy np.: Koło Fortuny,
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➢

➢

➢

➢
➢

➢

Kalambury, Wielka Gra, Quizy i Zagadki. Zajęcia stymulowały rozwój
intelektualny i osobowy, stanowiły dobry trening twórczego rozwiązywania
problemów, promowały wśród uczestników postawy kreatywne, wpłynęły na
umiejętność współpracy w grupie w dążeniu do osiągnięcia rozwiązania.
Kulinarna mapa Warszawy – w trakcie zajęć uczestnicy odbywali trening
umiejętności społecznego funkcjonowania poprzez wyjścia do restauracji, uczyli
się gospodarowania środkami finansowymi, decydowania o sobie. Celem
programu była również edukacja społeczna środowisk zewnętrznych, dotycząca
poznania i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kino. Teatr. Muzeum. Celem zajęć było nabywanie kompetencji
do organizowania czasu wolnego i trening poznawczy oraz zwiększenie akceptacji
społecznej dla funkcjonowania codziennego osób niepełnosprawnych
w przestrzeni społecznej. Odbyło się 8 wyjść do kina, 1 wyjście do teatru
„Och-Teatr” oraz 5 wyjść do muzeum m.in. do Muzeum Historii Żydów Polskich
i Muzeum Warszawy.
Klikacz – zajęcia z komputerem, których celem była poprawa ogólnego
funkcjonowania uczestników, dążenie do bardziej świadomego odbioru
i użytkowania technologii informacyjnych. Kontynuowano naukę posługiwania się
programem do pisania, rysowania, ćwiczenie umiejętności poszukiwania,
porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Zaobserwowano
poszerzenie umiejętności planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy
przy komputerze oraz zwiększenie podejmowanych kontaktów poprzez
komunikatory.
Reedukacja - jej celem było podtrzymanie umiejętności czytania, pisania
i liczenia.
Kronika OWiRON– poprzez trening aktywności i ekspresji uczestnicy nabywali
umiejętności pracy twórczej, pisania tekstów pod kierunkiem terapeuty,
dokumentowania wydarzeń z życia Ośrodka. W Kronice dokumentowane były
wszystkie wydarzenia, w których wzięli udział uczestnicy Ośrodka. Zespół
redakcyjny wybierał zdjęcia, opisywał zdarzenia i ozdabiał strony kroniki
wykonanymi samodzielnie pracami.
Pomóż innym – celem zajęć było uwrażliwienie na sytuację istot słabszych,
przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt i wzbudzanie gotowości niesienia
pomocy. Na rzecz pomocy zwierzętom uczestnicy zbierali nakrętki, makulaturę,
suchy chleb, karmę dla psów, koce, kołdry, miski. Dary materialne a także
pieniężne uzyskane z dobrowolnej zbiórki w kwocie 340 zł przekazano na
potrzeby Fundacji „Przytul psa”. Suchy chleb trafił do ośrodka opieki nad dzikimi
zwierzętami i do zaprzyjaźnionego gabinetu weterynaryjnego ”Feniks”, który
uczestnicy odwiedzili w ciągu roku 20 – krotnie. Karmę zakupioną za pieniądze
ze sprzedaży makulatury zawieziono do schroniska dla psów w Zalesiu Górnym.
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Wizyta z darami w Przychodni Weterynaryjnej

➢ Zajęcia rytmiczno – muzyczne, których celem była aktywizacja psychoruchowa,
doświadczanie sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką niepełnosprawnością,
zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, potrzeby aktywności, koncentracji uwagi,
podtrzymania dobrostanu psychofizycznego. Uczestnicy chętnie brali udział
w zabawach ruchowych, wystukiwali spontaniczne rytmy na instrumentach
perkusyjnych co sprzyjało podnoszeniu samoakceptacji, wzmacnianiu poczucia
własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z niepokojem oraz
umożliwiało rozładowanie napięć emocjonalnych.
➢ Surowce wtórne – celem zajęć było promowanie ekologicznego trybu życia,
nauka odzyskiwania surowców wtórnych, segregacji śmieci oraz trening
ekonomiczny. Uczestnicy zebrali i przekazali do skupu 1 165 kg makulatury.
Przed oddaniem do punktu skupu uczestnicy zebraną makulaturę segregowali,
układali i wiązali w paczki a następnie ładowali do samochodu. Wykonali w ten
sposób pokaźna pracę. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze służyły uczestnikom
do dofinansowania wyjść do teatru, kina, muzeum, a także w okresie letnim
do spełniania drobnych przyjemności podczas spacerów i wyjazdów np. zakupu
lodów, ciastek, opłacanie wejściówek do proponowanych przez uczestników
miejsc. Zakupiono także karmę dla zwierząt ze schroniska w Zalesiu Górnym.
➢ Terapia Śmiechem – celem zajęć było wywoływanie spontanicznego śmiechu,
odkrywanie, docenianie i tworzenie sytuacji humorystycznych. Śmiech był
spontaniczną reakcją na to, czego uczestnicy zajęć doświadczali. Humor w trakcie
zajęć pomagał uczestnikom w komunikacji i integracji, powodował odprężenie
i wprowadzał w dobry nastrój.
➢ Biblioterapia – celem zajęć było wzmocnienie własnej wartości i pozytywnego
myślenia a także uświadamianie sobie wartości społecznie ważnych jak: szacunek,
odpowiedzialność, tolerancja, hojność, odwaga, szczerość. Poprzez wspólne
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czytanie specjalnie dobranej literatury uczestnicy rozwijali umiejętności słuchania
ze zrozumieniem, wyciszania się i koncentracji uwagi.
Zajęcia arteterapeutyczne „Teatr Niezwykły”- ich celem była poprawa
funkcjonowania psychofizycznego, doskonalenie pamięci, wyobraźni, uwagi,
kreatywności, rozszerzenie wiedzy o kulturze, wzmacnianie kompetencji
społecznych uczestników. Aktorzy teatru pod kierunkiem terapeutów i psychologa
przygotowali przedstawienie świąteczne na Boże Narodzenie pt. ”Zwykły pociąg”
oraz prezentację artystyczną na Festiwal Mimów ”Mim Story”. W realizację
programu „Teatr Niezwykły” zaangażowana była Fundacja „Nie Tylko”
prowadząca działania teatralne z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
English is easy– celem zajęć była nauka podstaw języka angielskiego metodami
aktywnymi w oparciu o zabawę, muzykę i ruch. Kontynuowano podstawową
gramatykę i słówka, zapoznano się z geografią Wielkiej Brytanii (stolica,
położenie, zwyczaje).
Ośrodkowiec – kwartalnik redagowany przez uczestników OWiRON, którego
celem jest angażowanie wysoko funkcjonujących osób z niepełnosprawnością
intelektualną do realizacji aktywności twórczej, co pozwala im wykorzystać
w praktyce zdobytą wiedzę, umiejętności pisarskie, redakcyjne i społeczne.
W 2019 roku ukazały się 2 numery Ośrodkowca, na Święta Wielkanocne i z okazji
Bożego Narodzenia. Uczestnicy sami napisali artykuły i wyszukali materiały
do umieszczenia w kwartalniku.
Wystawy prac uczestników OWiRON– dzięki nim osoby niepełnosprawne
doświadczały uznania i budowały poczucie wartości. Prace artystyczne zostały
wykonane różnymi technikami (np. choinki z piernika)i były prezentowane
gościom Ośrodka, którzy byli zapraszani na spotkania okolicznościowe.
Ekspozycja stanowiła wizytówkę możliwości i talentów uczestników terapii
zajęciowej.

Działania psychologiczno - pedagogiczne
➢ Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej – edukacja w zakresie rozumienia
sytuacji intymnych, wzrost kontroli emocji, potrzeb osób bliskich, nauka
rozładowania emocji i frustracji. Tematyka zajęć proponowana przez uczestników
grupy terapeutycznej dotyczyła głównie edukacji w obszarze ryzyka zagrożeń
sfery seksualnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przemocy
seksualnej.
➢ Grupa psychoterapeutyczna – celem spotkań był wzrost empatii, umiejętności
rozładowywania
negatywnych
emocji,
rozwiązywania
konfliktów.
Zaobserwowano otwarte interakcje między uczestnikami, możliwość uzyskania
wzajemnej informacji zwrotnej w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, a także
autorefleksję. Przybliżyło to wielu uczestników grupy do zmiany swoich zachowań
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w relacji z drugą osobą. Wzmocniono umiejętność radzenia sobie w sytuacji
trudnej, konfliktowej oraz doświadczano wsparcia ze strony innych uczestników
i terapeuty.
➢ Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami – poprzez
spotkania o charakterze interwencji, wsparcia i edukacji, umiejętności
rozwiązywania konfliktów zaobserwowano poprawę relacji: dorosłe dziecko
niepełnosprawne a rodzic. Tematyka dotyczyła m.in. konfliktów rodzinnych,
konfliktów wynikających z niezaspokojenia potrzeb dorosłego dziecka, problemów
osobistych rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. Możliwość stałego
dostępu do wsparcia psychologicznego dała uczestnikom i ich rodzinom poczucie
bezpieczeństwa.
➢ Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka, których celem
było zwiększenie umiejętności komunikowania problemów i potrzeb przez osoby
z
niepełnosprawnością
intelektualną.
Rozmowy
dotyczyły
mediacji
w rozwiązywaniu konfliktów między uczestnikami, problemów rodzinnych,
problemów z funkcjonowaniem uczestnika na terenie Ośrodka.
Wykonano 3 660 usług z obszaru pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
Rehabilitacja ruchowa i działania medyczne
Działania z obszaru rehabilitacji ruchowej objęły wszystkich uczestników OWiRON.
Ćwiczenia i zabiegi wykonywało z uczestnikami dwóch rehabilitantów. Ze względu na
specyfikę dysfunkcji narządów ruchu oraz niepełnosprawność sprzężoną były
prowadzone:
✓ ćwiczenia
ogólnokondycyjne
i
ogólnorozwojowe
tj.
gimnastyka
z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego - codziennie dla 24 uczestników
w grupach 6 - osobowych,
✓ ćwiczenia specjalistyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
kierowane do osób poruszających się przy użyciu sprzętu ortopedycznego i na
wózkach inwalidzkich- organizowane codziennie dla 7 osób,
✓ ćwiczenia indywidualne: tzw. ćwiczenia w odciążeniu, manualne, doskonalenie
chodzenia przy bezpośrednim zaangażowaniu rehabilitanta- wykonywane
codziennie z 4 osobami,
✓ zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich, z których skorzystało
21 uczestników.
Wykonano 3240 usług z obszaru rehabilitacji.
Uczestnicy korzystali również z:
✓ konsultacji lekarskich lekarza neurologa oraz ortopedy,
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✓ pomocy pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, doraźnej pomocy
medycznej, interwencji – pomocy w nagłych przypadkach.
W ramach profilaktyki zdrowotnej, treningu poznawczego i treningu z zakresu dbania
o zdrowie i higienę pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku poszerzały wśród uczestników
świadomość na temat konieczności przyjmowania leków i szczepień ochronnych.
Przekazywały wiedzę dotyczącą takich chorób jak jaskra, zaćma. Na spotkaniach
poświęconych dbaniu o zdrowie omówiono na prośbę uczestników takie zagadnienia jak :
zaniki pamięci, skleroza, celiakia, osteoporoza, choroby odkleszczowe, ostroga piętowa,
łuszczyca, Zespół Touretta. Realizowano praktyczne działania dotyczące dbania
o czystość i higienę osobistą oraz wskazywano na zdrowotne konsekwencje niemycia rąk
oraz uczęszczania na zajęcia podczas zakażenia opryszczkowego.
Zrealizowano 4 158 usług doraźnej pomocy i realizacji stałych zleceń opieki medycznej.
Praca socjalna
Praca socjalna była realizowana przez pracownika socjalnego na rzecz poprawy
funkcjonowania uczestników OWiRON i ich rodzin w środowisku społecznym.
Dotyczyła głównie problemów funkcjonowania rodziny, a zwłaszcza problemu opieki nad
osobą niepełnosprawną. Pracownik socjalny codziennie prowadził rozmowy edukacyjne
i udzielał informacji zgodnie z potrzebami wszystkim uczestnikom Ośrodka i ich
rodzinom, podejmował interwencje w rodzinach w sprawach dotyczących trudnych
zachowań, zaniedbań dotyczących higieny i zdrowia uczestnika. Ponadto przeprowadzał
wywiady środowiskowe, planował pomoc przyznającą usługi w Ośrodku i pomoc
finansową, kierował do programów pomocowych m.in. FEAD, udzielał wsparcia
organizacyjnego w Projektach realizowanych w OWiRON.
Spotkania integracyjne
W ramach treningu nabywania kompetencji społecznego funkcjonowania i spędzania
czasu wolnego, pełnienia ról społecznych, doświadczania odpowiedzialności i obowiązku,
pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji były organizowane różne spotkania
integracyjne, np. spotkania świąteczne, spotkania warsztatowe, dyskoteki, wyjścia na
kręgle. Były też spotkania szczególne, odbywające się na specjalne zaproszenie:
✓ Koncert orkiestry „Jakataka” ze Szkoły Specjalnej w Grodzisku
Mazowieckim,
✓ Konkurs plastyczny w Teatrze Baza „Bajkowe postacie” - uczestnicy
OWiRON wykonali postacie Kubusia Puchatka i Prosiaczka,
✓ Warsztaty „Ciasteczko”, wspólne pieczenie mufinek z zaproszonymi gośćmi
z ŚDS przy ul. Górskiej 7,
✓ Warsztaty „Malowanie toreb”, projektowanie i malowanie materiałowych
toreb w ŚDS Górska 7,
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✓ Spotkanie w Fundacji „Przytul Psa”,
✓ Udział w V Żoliborskim Turnieju Tenisa Stołowego Osób
Niepełnosprawnych.
W roku sprawozdawczym uczestnicy zajęć w OWiRON odbyli 44 wyjścia poza Ośrodek
do bardzo różnorodnych miejsc w przestrzeni publicznej. Zorganizowano wyjazdy do
Podkowy Leśnej, Radziejowic, do ZOO Warszawskiego, wielokrotnie spacery po
Puszczy Kampinoskiej i Lesie Młocińskim, do piekarni gruzińskiej, do Ikea, do galerii
handlowych, muzeów, teatru i kina. To ważny kierunek działań realizowany każdego
roku
w Ośrodku, dający osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość
zastosowania nabytych umiejętności społecznego funkcjonowania w praktyce. Natomiast
dla otoczenia społecznego to ważne doświadczenie poznania i bycia w relacji z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie.

Wycieczka do ZOO

Koszt utrzymania Ośrodka i realizacji zajęć w 2019 r. wyniósł 2 170 277,07 zł,
był sfinansowany ze środków własnych oraz ze środków Wojewody
w kwocie 2 592,20 zł.
Działalność OWiRON była wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których
celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej
z uczestnikami. W 2019 roku zrealizowano 4 projekty socjalne.
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ZESPÓŁ MUZYCZNY „JEDEN RYTM - JEDEN ŚWIAT”

Osoby niepełnosprawne razem ze swoimi terapeutami tworzą zespół muzyczny
„Jeden Rytm– Jeden Świat”. W roku 2019 Zespół koncertował w przedszkolach,
szkołach, warsztatach terapii zajęciowej oraz podczas spotkań integracyjnych
w OWiRON. Członkowie zespołu podczas spotkań z widzami, warsztatów muzycznych
i edukacyjnych dzielili się wiedzą na temat instrumentarium zespołu i techniki grania na
bębnach. Projekt poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych w
przestrzeni publicznej pełnił funkcję edukacyjną społecznie.
W roku 2019„Jeden Rytm–Jeden Świat” zagrał 6 koncertów oraz odbył 75 prób
muzycznych. W ramach prób ćwiczone były utwory skomponowane w poprzednich
latach, ale powstała również nowa kompozycja muzyczna autorstwa członków zespołu.
Ponadto Zespół „Jeden Rytm–Jeden Świat” oferował dzieciom i seniorom warsztaty
muzyczne, współprowadzone przez osoby niepełnosprawne. Ważnym przeżyciem dla
Zespołu był koncert dla Darczyńców Ośrodka Pomocy Społecznej, który odbył się
18 marca w 2019 r. w siedzibie Ośrodka.

Koncert Zespołu „ Jeden Rytm - Jeden Świat”
Projekt finansowany ze środków OPS w ramach programowych działań OWiRON.
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XVIII MAZOWIECKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotował
kolejną, XVIII edycję Mazowieckiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która odbyła
się 7 czerwca 2019r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 363.
Celami działania były: wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością
intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie
sportowym, wzmacnianie u uczestników zaradności i dojrzałości społecznej,
poprawa funkcjonowania psychospołecznego oraz popularyzacja sportu i kultury
fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
W zawodach Spartakiady uczestniczyły dorosłe osoby z niepełnosprawnością
intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, uczestnicy Ośrodków
Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z Warszawy.
W Spartakiadzie uczestniczyli zawodnicy z 8 ośrodków:
✓ Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Górskiej,
✓ Środowiskowego Domu Samopomocy z Łubca,
✓ Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Rydygiera,
✓ Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Karolkowej,
✓ Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Deotymy,
✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 ul. Paska,
✓ Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z ul. Rozłogi,
✓ Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z ul. Andersa.
Uczestnicy zawodów brali udział w następujących konkurencjach: rzut piłką
lekarską, rzut piłką do kosza, jazda na cykloergometrze, rzut do celu, obroty, pełzanie,
przejście przez ławeczkę-równoważnię, picie przez słomkę, skok w dal z miejsca, strzał
do bramki, tor przeszkód-wielobój sprawnościowy, rzut obręczą na pachołek, kręgle.
Oprócz konkurencji sportowych zorganizowano gry i zabawy stolikowe, kącik plastyczny,
trambambule. Każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy wykonany w OWiRON na
zajęciach terapii. Medale wręczali przedstawiciele władz Dzielnicy i Dyrekcja OPS. Po
uroczystym zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorący
posiłek a po nim mogli spędzić czas na zabawach tanecznych pod kierunkiem
instruktorek zumby. Relację z imprezy przygotowała TV Górczewska. Projekt
zrealizowano we współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji oraz Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, który ufundował
koszulki dla wszystkich uczestników XVIII Spartakiady. Projekt przyczynił się do
zwiększenia świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy i prezentację możliwości
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W Spartakiadzie wzięło udział 130 zawodników, członkowie ich rodzin
i przyjaciele oraz 20 opiekunów i trenerów. Łącznie w projekcie wzięło udział 200 osób.
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Koszt projektu: 3 375,55 zł pokryty ze środków własnych OPS.

XII EKO PIKNIK

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotował
kolejną, XII edycję spotkania integracyjnego Eko Piknik pod hasłem: „Wiem co jem”.
Impreza odbyła się 27 września 2019 r. W Eko Pikniku uczestniczyły dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności,
uczestnicy Ośrodków Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Warszawy.
Ideą spotkania było promowanie zdrowego sposobu odżywiania, zgodnie
z piramidą żywienia zalecaną przez Instytut Żywności i Żywienia oraz poszerzenie
wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Spotkanie dało możliwość doświadczania
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzeby dbania o siebie
i o zasoby przyrody.
Zwrócono uwagę na potrzebę ograniczenia spożywania mięsa, dbania
o zasoby wody oraz podkreślono zasady zdrowego stylu bycia. Główny konkurs,
do którego uczestnicy przygotowali się we własnych placówkach polegał
na zaprezentowaniu scenki lub wykładu o zdrowym odżywianiu, o wartościach
odżywczych owoców, warzyw i innych często spożywanych produktów. Odbyły się
także: konkurs na wykonanie zdrowej przekąski, quizy sprawdzające wiedzę na temat
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zdrowego żywienia. Ponadto uczestnicy mogli spędzić czas na zajęciach plastycznych,
pograć w gry planszowe o tematyce społeczno–przyrodniczej. Odbyła się także loteria
fantowa, a zaproszeni goście, którzy dokonali w swoich placówkach zbiórki koców,
kołder, karmy dla psów oraz pieniędzy w kwocie 340 zł, przekazali je na rzecz Fundacji
„Przytul Psa”. Na zakończenie spotkania wręczono uczestnikom pamiątkowe torby
wykonane w pracowni plastycznej OWiRON wypełnione owocami.
W Pikniku uczestniczyło 110 osób.

Scenka o zdrowym odżywianiu w wykonaniu Środowiskowego Domu Samopomocy
OPS Bemowo

Koszt projektu: 1 966,57 zł pokryty ze środków własnych OPS

FESTIWAL MIMÓW„MIM STORY”

20 maja 2019 r. w Bemowskim Centrum Kultury odbyła się IV edycja spotkania
integracyjnego „Mim Story”. W Festiwalu
uczestniczyły dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności.
Ideą organizowanego spotkania było budowanie pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych, doskonalenie umiejętności społecznych, wykorzystanie tekstu
literackiego do pracy nad jakością procesów poznawczych. Organizatorom zależało
na dostrzeżeniu w terapii przez teatr szansy na zmianę jakości życia osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
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Gośćmi Festiwalu były osoby z różnych środowisk. Na widowni obecni byli m.in.
seniorzy i uczniowie szkoły podstawowej. Publiczność miała okazję aktywnie
uczestniczyć w spotkaniu dzieląc się swoimi refleksjami i odpowiadając na pytania
prowadzących imprezę. Ten sposób integracji, nawiązany dialog między aktorami
z niepełnosprawnością a różnorodną publicznością miał niezwykle edukacyjny wymiar
dla wszystkich obecnych. W IV edycji Festiwalu prezentacje teatralne powstawały
w oparciu o adaptację baśni Hansa Christiana Andersena.
Każdy zespół aktorski został oceniony przez jury wg następujących kategorii:
umiejętność wyrażania emocji przez ciało, dynamika ruchu, umiejętność utożsamienia się
z odgrywaną postacią, zrozumienie tekstu literackiego, czytelność przekazu, praca
w zespole a następnie wyróżniony osobistą charakterystyką przedstawionego dzieła.
Wszystkie Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki, wykonane w pracowni stolarskiej
OWiRON oraz grę zespołową „Pantomima Exclusive”.

Uczestnicy Festiwalu „ Mim Story”
Koszt projektu: 1712,01 zł pokryty ze środków własnych OPS

2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 jest dziennym ośrodkiem
wsparcia dla 20 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają
leczenia szpitalnego.
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Celem podstawowym działania Domu jest zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego w środowisku lokalnym,
pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę
funkcjonowania społecznego zmierzającą do zapobiegania izolacji społecznej,
integracji tych osób ze środowiskiem oraz do ich usamodzielnienia.
Dom, na podstawie programu działalności i rocznych planów pracy, realizował niżej
opisane zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników w formach
indywidualnych i grupowych:
Treningi funkcjonowania w życiu codziennym – celem treningów była poprawa
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego (przygotowywania posiłków, dbania
o porządek i higienę, obsługę urządzeń gospodarstwa domowego, dbanie
o innych):
➢ trening kulinarny,
➢ trening dokonywania zakupów połączony z praktycznym treningiem
budżetowym,
➢ trening budżetowy grupowy,
➢ trening porządkowy,
➢ trening umiejętności praktycznych związanych z obsługą urządzeń w ŚDS,
➢ trening gospodarczo – techniczny,
➢ trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
➢ trening lekowy.
Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - celem
treningów
był
wzrost
umiejętności
komunikacyjnych,
nawiązywania
i podtrzymywania rozmowy, poprawa funkcji poznawczych, poprawa poziomu
zaradności życiowej uczestników i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. W
ramach tych zajęć prowadzono:
➢ trening umiejętności rozwiązywania problemów,
➢ spotkania społeczności,
➢ trening metapoznawczy w schizofrenii,
➢ trening umiejętności społecznych metodą SSTS,
➢ zajęcia integracyjno-poznawcze,
➢ udział w wydarzeniach związanych z promowaniem psychiatrii środowiskowej,
➢ trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
➢ teatroterapia.
Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego – miały one na celu aktywizację
uczestników na terenie placówki i poza nią, rozwój zainteresowań, naukę wartościowego
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spędzania czasu wolnego, modelowanie zachowań adekwatnych do okoliczności oraz
zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze społeczeństwem.
W ramach zajęć prowadzono:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

terapię ruchem i muzykoterapię,
biblioterapię,
udział w imprezach kulturalno-integracyjnych,
prowadzenie kroniki, terapię zajęciową, prasówkę,
zajęcia komputerowe,
naukę języków obcych (angielski, portugalski, rosyjski).

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych – dotyczyła: odwiedzin
w szpitalu; pomocy uczestnikom w umówieniu wizyty lekarskiej; wypisaniu recept
lekarskich; towarzyszeniu podczas wizyt lekarskich za zgodą uczestnika; wydania zaleceń
do konsultacji lekarskiej na okoliczność pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego lub
somatycznego; interwencji u psychiatry w celu modyfikacji leczenia; przyspieszenia
terminu wizyty lekarskiej; pomocy w znalezieniu dietetyka, adresu do konkretnej
placówki medycznej; monitoringu stanu zdrowia i ogólnego funkcjonowania uczestnika
w ŚDS i poza nim; psychoedukacji na temat konieczności systematycznego leczenia;
monitoringu w zakresie systematycznego przyjmowania iniekcji. Wszyscy potrzebujący
uczestnicy otrzymali pomoc w dostępie do niezbędnych specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych, zarówno w obszarze psychologicznym jak i somatycznym. Działania
te zostały odnotowane w dokumentacji, a ich efektem było utrzymanie stabilnego stanu
psychofizycznego uczestników ŚDS.
Poradnictwo psychologiczne - odbywało się w formie indywidualnego kontaktu oraz
w formie grupy wsparcia, psychoedukacji, relaksacji i psychorysunku. Wszyscy
uczestnicy w zależności od potrzeb otrzymali wsparcie psychologiczne, którego efektem
było utrzymanie większości podopiecznych w stabilnym stanie psychofizycznym.
Poradnictwo obejmowało również członków rodzin uczestników ŚDS w ramach Grupy
Wsparcia dla Rodzin. W roku 2019 odbyło się 8 spotkań dla rodzin.
Aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia - prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych na temat aktualnych wymagań rynku pracy, nowych zawodów
i bezpłatnych szkoleń. Uczestnikom przekazywano również oferty organizacji
pozarządowych dotyczące programów aktywizacji i prowadzono działania motywująco
zachęcające do uczestnictwa we wskazywanych programach.
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Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – działanie realizowane we współpracy
zespołu wspierająco – aktywizującego ŚDS z pracownikiem socjalnym OPS. Udzielona
pomoc dotyczyła: załatwienia miejsca w sanatorium, zebrania dokumentacji dotyczącej
uczestnictwa w zajęciach ŚDS, wypełnienia dokumentów ZUS; redagowania pism
urzędowych, pomocy w załatwieniu ważnych dokumentów urzędowych na terenie
Warszawy, zakupu biletów komunikacyjnych (Warszawskiej Karty Miejskiej oraz biletu
lotniczego),pomocy w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dotarciu do
placówki KIS, spłaty kredytu.

Rozmowa o załatwianiu spraw urzędowych

Niezbędna opieka - codzienne działania w formie regularnego monitorowania stanu
zdrowia i samopoczucia uczestników w sposób zapewniający szybkie reagowanie
w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone działania dotyczyły w szczególności bieżącej
kontroli przyjmowania zastrzyków i leków (pilnowanie terminów, wydzielanie leków);
nadzoru w zakresie przyjmowania insuliny; pomiaru ciśnienia tętniczego, wizyt
w środowisku celem lepszego poznania uczestnika, pomocy w formie dostarczania
obiadów uczestnikom nieobecnym w placówce, odwiedzin osób przebywających
w szpitalu; wykonywanie telefonów do nieobecnych uczestników w celu poznania
przyczyny nieobecności oraz monitorowania aktualnego samopoczucia; motywowaniu
do lepszej frekwencji w ŚDS; zapewnieniu transportu do ŚDS uczestnikom
potrzebującym takiego wsparcia. Ważnym elementem realizacji tego zadania była
współpraca z rodzinami, której efektem było bieżące monitorowanie stanu uczestników
i ich funkcjonowania w środowisku domowym, a także wymiana informacji w celu
wzmocnienia systemu wzajemnych oddziaływań. Realizacja niezbędnej opieki polegała
także na możliwości korzystania z szerokiej oferty placówki.
Terapia ruchowa - jej celem był wzrost ogólnej sprawności i kondycji psychofizycznej
uczestników oraz wypracowanie nawyku regularnej aktywności ruchowej. Terapia
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ruchem odbywała się zarówno w Domu jak też prowadzona była poza placówką (spacery
na świeżym powietrzu, wyjścia do osiedlowej siłowni, na basen, łyżwy, kręgle, bilard).
Wyżywienie - w ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu odbywał
się trening kulinarny z częstotliwością 5 razy w tygodniu, który polegał na
przygotowywaniu śniadań przez uczestników ŚDS. Zajęcia odbywały się w grupach 3 - 4
osobowych. Dodatkowo uczestnicy ŚDS mieli zapewniony obiad przyznany na podstawie
decyzji administracyjnej.
Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z wieloma podmiotami w środowisku
lokalnym: z urzędami, spółdzielniami mieszkaniowymi, placówkami służby zdrowia,
organizacjami pozarządowymi, rodzinami uczestników oraz z wolontariuszami.
Uczestnicy ŚDS – u wraz z pracownikami Domu brali udział
lub byli
współorganizatorami następujących wydarzeń:
✓ Uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach Grupy Wsparcia TROP
w Akademii Pedagogiki Specjalnej;
✓ Współorganizowali Bal Karnawałowo-Walentynkowy z udziałem Uczestników
Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz Seniorów z Klubu „Sami Swoi”. Program
imprezy stanowiła zabawa taneczna przy muzyce na żywo, wróżby walentynkowe
oraz poczęstunek;
✓ Współorganizowali Obchody Światowego Dnia Choroby Dwubiegunowej –
spotkanie edukacyjne w ŚDS z filmem pt. „Moje życie z chorobą dwubiegunową”,
prezentacją fragmentu tekstu o CHAD opublikowanego w gazecie IDZIEMY,
przeglądem obrazów Van Gogha i zapoznaniem z wydarzeniami z życia artysty
na podstawie książki Irvinga Stona pt. „Pasja życia”. Spotkanie uświetniło
wysłuchanie utworów Jimmiego Hendrixa („Manic Depresion”) i Beethowena
(„Oda do radości”) oraz obejrzenie wystawy prac uczestników ŚDS;
✓ Współorganizowali Piknik Integracyjny przed OPS Bemowo z udziałem Klubu
„Tęczowy Uśmiech” oraz Rodzin i Bliskich. Podczas imprezy odbyło się wspólne
grillowanie oraz zabawa taneczna przy muzyce DJ Zbyszka;
✓ Uczestniczyli w Pikniku i Rajdzie Rowerowym w Parku Górczewska z okazji
DNI BEMOWA (przejazd rowerami, promocja ŚDS poprzez wystawę prac,
wręczanie ulotek mieszkańcom Bemowa i uczestnikom Pikniku, udział
w koncercie);
✓ Zorganizowali Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – promocja
ŚDS przy wejściu do OPS-u – częstowanie własnymi wypiekami, wręczanie
ulotek, projekcja filmu o placówce, wystawa prac;
✓ Wzięli udział w Warszawskim Forum Psychiatrii Środowiskowej w PKiN
(wysłuchanie wystąpień, promocja Domu);
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✓ Wzięli udział w wystawie organizowanej przez grupę samopomocową TROP
działającą przy APS pt. „Twórczość osób po kryzysie psychicznym”;
✓ Współorganizowali spotkanie edukacyjne pn. „Cud w łyżeczce miodu”
dla Bemowskiego Klubu Seniora „Sami Swoi” z udziałem pszczelarza z Lublina
Pana Zbigniewa Pęcaka, (wysłuchanie wykładu nt. miodu i produktów pszczelich,
quiz wiedzy o miodzie i pszczołach, degustacja miodu, rozmowy z pszczelarzem);
✓ Przyjęli na wizycie studyjnej studentów WAT - kierunek Bezpieczeństwo
Narodowe (przedstawienie placówki, promocja placówki);
✓ Zorganizowali Akademię z okazji Święta Niepodległości dla pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, Uczestników Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz
Oddziału Dziennego przy ul. Szczęśliwickiej - program artystyczny przygotowany
przez Społeczność ŚDS;
✓ Przygotowali obchody Dnia Pracownika Socjalnego – życzenia dla pracowników
OPS, częstowanie własnymi wypiekami przez Społeczność Domu;
✓ Zorganizowali Bal Andrzejkowy z udziałem Bemowskich Seniorów
z Klubu „Sami Swoi” i uczestników Klubu „Tęczowy Uśmiech”. W programie
spotkania były tańce przy muzyce na żywo, wróżby andrzejkowe, poczęstunek.
Środowiskowy Dom Samopomocy
organizowanych przez inne Domy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uczestniczył

również

w

imprezach

w XII Konkursie Literackim w ŚDS Ursynów;
w Festiwalu Mimów MIMSTORY w OWiRON,
w Mazowieckiej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w OWiRON;
w Jubileuszu 20-lecia ŚDS Żoliborz,
w II Konkursie Ortograficznym w ŚDS „Słoneczny Dom” w Ursusie;
w Przeglądzie Artystycznym pn. „Mam talent” w ŚDS na Woli,
w XII EKO PIKNIKU pn. „Wiem, co jem” w OWiRON,
w Pikniku „Jesień na Prawniczej” w ŚDS „Słoneczny Dom” w Ursusie;
w XIII Turnieju Scrabblowym organizowany przez ŚDS Ursynów.

W 2019 roku z usług Domu skorzystało 24 uczestników w wieku 30-80 lat.
Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany był w całości ze środków Wojewody,
łącznie kwota wydatków w roku 2019 wyniosła 435 250, 06 zł.
Istotnym uzupełnieniem wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi były
zajęcia klubowe prowadzone w ramach projektu Klub Popołudniowy „Tęczowy
Uśmiech”.
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KLUB POPOŁUDNIOWY „TĘCZOWY UŚMIECH”

Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego osób po kryzysie
psychicznym poprzez zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających
oraz rozwijających zainteresowania tych osób.
Z zajęć klubowych korzystały osoby chorujące psychicznie zamieszkałe na terenie
dzielnicy Bemowo jak też osoby spoza dzielnicy.
Klub działał 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z przerwą wakacyjną
w sierpniu. Uczestnicy mieli możliwość w sposób wartościowy spędzać czas wolny,
uczestniczyć w arteterapii, zajęciach świetlicowych, klubie filmowym, zajęciach
komputerowych i ruchowych. Klub zapewniał organizację czasu wolnego i wsparcie
profesjonalistów.
W Klubie organizowane były następujące zajęcia:
➢ Spotkania społeczności – wspólne omawianie bieżących spraw i problemów
dotyczących społeczności a także współdecydowanie o działaniach
podejmowanych w Klubie „Tęczowy Uśmiech”, wysłuchanie relacji uczestników
dotyczących samopoczucia i ich aktualnych spraw. Spotkania przyczyniły się do
poznania i integracji uczestników klubu i wzrostu poczucia tożsamości grupowej.
➢ Spotkania z historykiem – wykłady historyka Leszka Rysaka i dyskusje po
wykładzie nt. Powstania Wielkopolskiego, Okrągłego Stołu, przyczyn wybuchu
II wojny światowej, Prymasa Wyszyńskiego, PRL-u. Spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników, miały na celu aktywne, celowe spędzenie czasu
w sposób wartościowy przez uczestników klubu.
➢ Wykłady i prezentacje przybliżające kulturę różnych krajów połączone
z przygotowaniem potraw danego kraju (USA, Maroko, Belgia, Rosja). Były to
spotkania edukacyjne, podczas których uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę na
temat krajów, kultur i religii świata, zdobyli wiedzę w zakresie różnorodności
i podobieństw pomiędzy krajami.
➢ Treningi kulinarne – nauka wykonywania prostych posiłków połączona
z treningami dokonywania zakupów i gospodarowania budżetem. Celem
prowadzonych zajęć było podtrzymanie oraz doskonalenie umiejętności
w zakresie przygotowania posiłku prostego oraz złożonego oraz wzrost
umiejętności w zakresie planowania, organizowania i odpowiedzialności
za powierzone zadania.
➢ Treningi porządkowe – odbywały się po zakończeniu każdego zajęcia klubowego
i miały na celu naukę dbałości o użytkowane pomieszczenia klubowe.
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➢ Zajęcia muzyczne – gra na organach, zabawy integracyjne przy muzyce,
spotkanie z DJ i pokaz konsoli do tworzenia muzyki. Zajęcia przyczyniły się do
odreagowywania napięć emocjonalnych i pogłębienia więzi między uczestnikami.
Stworzona została przestrzeń do rozwoju uzdolnień instrumentalno-wokalnych.
Uczestnicy klubu mieli możliwość rozwoju kreatywności i wyobraźni dzięki
słuchaniu utworów muzycznych.
➢ Zajęcia ruchowe – spacery, tenis stołowy, ćwiczenia rozluźniające
i rozciągające, gimnastyka z elementami relaksu. Zajęcia miały na celu wzrost
sprawności fizycznej uczestników, poprawę ich kondycji i samopoczucia oraz
wzajemną integrację.
➢ Zajęcia świetlicowe – Koło Fortuny, gry planszowe i karciane (Dixit, Ego,
warcaby, szachy), klub filmowy, Kalambury, Państwa-Miasta, karaoke, rozmowy
przy kawie i herbacie. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy rozwijali umiejętność
współdziałania w grupie, wyrażania własnych emocji, odreagowywali napięcia,
nawiązywali prawidłowe relacje z innymi, rozwijali uzdolnienia i zainteresowania.
➢ Zajęcia komputerowe – nauka obsługi Facebooka, YouTube, poczty internetowej.
Zajęcia miały na celu pogłębienie umiejętności w posługiwaniu się programami:
MS Word, w obsłudze portali społecznościowych oraz w podstawowej obsłudze
sprzętu komputerowego, posługiwania się Internetem i wykorzystania go
w codziennym życiu. Uczestnicy chętnie korzystali z komputera w czasie wolnym
od zajęć i spontanicznie rozwijali swoje zainteresowania. Praca z komputerem
wzmocniła samoocenę uczestników i podniosła wiarę we własne możliwości.
➢ Terapia zajęciowa – prowadzona w ograniczonym zakresie z uwagi na dość
niewielkie zainteresowanie ze strony uczestników klubu. Wykonywano ozdoby
świąteczne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe oraz ozdabiano pudełka metodą
decoupage.
➢ Integracyjne wyjścia do placówek kultury: do kina (5 wyjść), do teatru
(3 wyjścia), do muzeum (2 wyjścia), do restauracji (3 wyjścia), na koncerty (1),
na mecz piłki nożnej (1 wyjście), na spotkania okolicznościowe (3).
➢ Zabawa Andrzejkowa oraz Walentynkowa.
➢ Pikniki Integracyjne i Wieczorki Poezji (3 spotkania).
➢ Zajęcia edukacyjne w tym spotkania z ciekawymi ludźmi: fizjoterapeutą,
logopedą, coachem, dietetykiem.
➢ Wykłady na tematy interesujące uczestników Klubu: o zdrowym kręgosłupie,
o snach i marzeniach sennych, ćwiczenia MINDFULLNESS, o zdrowym śnie,
o zdrowym żywieniu, o zmianie nastawienia do chorób psychicznych, o druku
i drukarkach 3D, o emisji głosu i poprawnym mówieniu o szczęśliwym życiu,
o pozytywnym myśleniu, o radzeniu sobie z lękiem.
Koszt projektu wyniósł 31 424, 89 zł pokryty ze środków własnych OPS
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3. OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW

Od 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo ze wsparciem
Urzędu Dzielnicy Bemowo czyni starania o utworzenie pierwszego w Dzielnicy Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów, który kompleksowo zabezpieczałby potrzeby osób w wieku
emerytalnym. Działania w celu pozyskania lokalu na utworzenie Ośrodka rozpoczęto
w 2017 roku od rozmów z Biurem Nadzoru Właścicielskiego m.st. Warszawy
dotyczących pozyskania lokalu przy ul. Lazurowej 14 o powierzchni 366,19 m2, którego
ówczesnym właścicielem był MPWiK oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko –
Własnościową „Rozłogi” w celu pozyskania (wynajmu) lokalu sąsiedniego o powierzchni
159,32 m2 będącego własnością Spółdzielni. W efekcie połączenia obu lokali, ma powstać
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.
W grudniu 2017 roku Ośrodek opracował koncepcję funkcjonalno – użytkową
i programową Ośrodka Wsparcia, która w styczniu 2018 roku zaakceptowana została
przez Zarząd Dzielnicy Bemowo, a następnie w kwietniu 2018 roku przez Zespół
Monitorujący m. st. Warszawy. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano
koszt inwestycji i zakres prac remontowych.
W kwietniu 2018 roku Ośrodek zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rozłogi”
umowę na najem lokalu o powierzchni 159,32 m2, natomiast 30 sierpnia 2018 roku
uchwałą Rady m.st. Warszawy lokal przy ul. Lazurowej 14 został przekazany na rzecz
majątku Miasta. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 września 2018
powyższy lokal użytkowy stanowiący przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu został powierzony w zarządzanie i administrowanie Ośrodkowi Pomocy
Społecznej.
W grudniu 2018 roku Ośrodek zawarł umowę z firmą na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ”Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy
ul. Lazurowej 14”.
Zadanie inwestycyjne zaplanowane zostało do realizacji w roku 2020.
W roku 2019 została wykonana dokumentacja niezbędna do wykonania projektu
budowlanego przez wyłonioną w drodze przetargu firmę K30 sp. z o.o. Ośrodek uzyskał
pozwolenie na budowę. W związku z tym, iż w toku realizacji umowy z firmą
wykonująca dokumentację projektowa wielokrotnie dochodziło do niedotrzymania
terminu realizacji prac oraz uchybień merytorycznych, posiłkując się opinią zewnętrznego
specjalisty Ośrodek w listopadzie 2019 r. odstąpił od umowy z realizatorem. Jednocześnie
zostały podjęte działania w celu wyłonienia nowego projektanta w celu sfinalizowania
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prac projektowych tj. opracowania projektu wykonawczego wraz z kosztorysami prac.
Aktualnie realizowany jest ten etap działania.
Uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo będzie odpowiedzią na zmiany demograficzne dokonujące
się w dzielnicy oraz wzrost liczby osób w wieku emerytalnym oczekujących
wielokierunkowego wsparcia ze strony środowiska. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
realizować będzie część zadań wskazanych w „Kierunkach działań na rzecz seniorów
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

IX. PROJEKTY REALIZOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego prowadził kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Dzielnicy
Bemowo – klientów pomocy społecznej, poprzez realizację 2 projektów
wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
• Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej”,
• Projekt „Odpowiedzialni Rodzice”.
Jednocześnie Ośrodek przygotowywał się do wdrożenia od 2020 r. trzech nowych
projektów, na które otrzymał dofinansowanie:
• Projekt: „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa”,
• Projekt: „Od nowa” – nowa jakość na Bemowie,
• Projekt:„Zintegrowany model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

ZA SPRAWNOŚĆ W UZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY
EUROPEJSKICH PRACOWNIK OŚRODKA OTRZYMAŁ
WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„ZAWSZE POMOCNI”
DLA KOORDYNATORA PROJEKTU
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BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów
integracji społecznej pod nr 27 działalność rozpoczął w listopadzie 2017 roku.
Do podstawowych zadań Klubu Integracji Społecznej należy w szczególności:
• ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,
• reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• specjalistyczna diagnoza funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
• prowadzenie indywidualnej specjalistycznej pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym,
• prowadzenie
zajęć
grupowych
(działań
edukacyjno-pomocowych,
zatrudnieniowych, wspierających),
• organizowanie działań o charakterze terapeutycznym,
• rozpoznanie, ocena i analiza/diagnoza potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w zakresie pomocy społecznej.
Na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym odbiorcami usług Klubu Integracji
Społecznej są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, a w szczególności:
• bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
• uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
• uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
• chorzy psychicznie,
• długotrwale bezrobotni,
• zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
• osoby niepełnosprawne.
Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był realizowany
w okresie od 1 listopada 2017r. do 31 października 2019r.
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Projekt skierowany był do 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
W roku 2019 w Projekcie uczestniczyło 27 osób.
Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej
uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym,
edukacyjnym i zawodowym.
Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywało się na podstawie indywidualnych
diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.
Projekt zakładał realizację następujących zadań:
• pracę socjalną z rodzinami,
• usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty
kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia
integracyjno – edukacyjne,
• usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia
zawodowe,
• usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy, prace społecznie użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy
zawodowego, pośrednika pracy oraz pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy,
• realizację przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia
z Bezdomności.
Praca socjalna z rodzinami i udzielanie wsparcia finansowego
➢ Z każdym uczestnikiem projektu zostały zawarte kontrakty socjalne,
szczegółowo opisujące m.in. usługi aktywnej integracji i na bieżąco była
monitorowana ich realizacja. Pracownik socjalny realizował działania
ukierunkowane na podniesienie kompetencji społecznych uczestników,
poszukiwanie zatrudnienia, pracę z rodziną dotyczącą wewnętrznych relacji
i poprawę komunikacji, podziału ról w rodzinach, motywowania uczestników do
poprawy sytuacji, kierowanie do poradnictwa specjalistycznego (w ramach
struktury OPS i poza nią), profilaktykę prozdrowotną, pomoc w uzyskaniu
świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, ulg, umorzeń i alimentów.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby pracownik socjalny współpracował
z innymi specjalistami na rzecz uczestników (np. asystentem rodziny,
dzielnicowym, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, przedstawicielami sądu rodzinnego itp.).
W roku 2019 w zadaniu uczestniczyło 27 osób.
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➢ Dla uczestników projektu udzielane było wsparcie finansowe na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych).
Pomocy finansowej udzielono 24 uczestnikom projektu spełniającym kryteria
określone w ustawie o pomocy społecznej.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
Uczestnicy projektu korzystali z następujących form wsparcia o charakterze społecznym:
➢ Warsztaty kompetencji społecznych
Celem warsztatów była poprawa sytuacji życiowej, samooceny, poczucia własnej
wartości, relacji z bliskimi, funkcjonowania w grupie, zwiększenie motywacji do
działania, umiejętności organizacji i planowania, poczucia sprawczości,
bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i swoje czyny.
Przez cały rok sprawozdawczy odbywały się grupowe zajęcia, które prowadzili
terapeuta i psycholog.
Podczas warsztatów pracowano nad komunikacją interpersonalną, uczuciami
i emocjami , przestrzeganiem i ustalaniem norm i zasad, określaniem własnych
granic, poczuciem własnej wartości, określaniem mocnych stron, rolami
życiowymi i społecznymi pełnionymi przez uczestników, sposobami radzenia
sobie ze stresem i agresją, konstruktywnymi metodami rozwiązywania
konfliktów, asertywnością oraz określaniem własnych celów i potrzeb.
Zajęcia realizowane były średnio raz w tygodniu w wymiarze po 4 godziny.
Przeprowadzonych zostało 40 warsztatów kompetencji społecznych (160 godzin).
➢ Indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty
Celem konsultacji było wzmocnienie motywacji do działań i zmiany postaw,
ocena bieżącego funkcjonowania, skierowanie do terapii, wsparcie i nauka
potrzebnych umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kompetencji
społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie, praca z uczestnikami nad ich
powrotem do pełnienia prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy
życiowej. Każdy uczestnik projektu korzystał z indywidualnych konsultacji
z terapeutą lub psychologiem.
W roku 2019 odbyło się 463,5 godziny indywidualnych konsultacji (średnio
17godzin wsparcia na uczestnika).
➢ Spotkanie edukacyjno-doradcze z prawnikiem
W lipcu 2019 roku zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-doradcze
z prawnikiem dotyczące form zatrudnienia (rodzaje umów, w tym szczególnie
umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie) oraz praw
i obowiązków pracowników i pracodawców (czas pracy, systemy wynagradzania
za pracę, urlopy – rodzaje i zasady udzielania, mobbing i dyskryminacja, zasady
ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników, zakończenie stosunku pracy
i roszczenia stron w związku z ustaniem stosunku pracy). Podczas warsztatów
64

uczestnicy otrzymali również wyjaśnienia zagadnień spotykanych w codziennym
życiu (np. prawa i obowiązki związane z zawieraniem umowy pożyczki, umowy
dotyczącej usług telefonii komórkowej, usług internetowych, telewizyjnych,
najmu mieszkania itp.).
➢ Warsztaty z autoprezentacji–zorganizowane w sierpniu 2019 roku. Podczas
spotkania zostały poruszone treści dotyczące m.in.: poczucia własnej wartości
i jego związku z autopromocją i autoprezentacją, świadomości własnych emocji
w kontekście poszukiwania pracy, podstaw dbania o siebie, elementów i funkcji
komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, higiena osobista, zasady dresscode),
metod prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą, wpływu motywacji
i sposobu myślenia o sobie na proces poszukiwania i utrzymania pracy.
➢ Zajęcia integracyjno – edukacyjne
Dla uczestników projektu w okresie sprawozdawczym zostało zorganizowanych
8 zajęć integracyjno – edukacyjnych w plenerze (np. wyjście do Muzeum
Warszawy, kina, Teatru IMKA itp.) oraz 6 wyjść do restauracji. Ta forma zajęć
realizowana przez cały rok miała na celu umożliwienie dostępu do form
aktywności niedostępnych z powodu sytuacji życiowej dla większości
uczestników, stworzenie warunków do zdobywania i treningu umiejętności
społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, dostarczenie
nowych doświadczeń i zachęcenie do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
społecznym, ograniczenie barier mentalnych w korzystaniu z atrakcji
kulturalnych postrzeganych przez większość uczestników jako niedostępne oraz
integrację grupy.
Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym
Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
➢ Warsztaty komputerowe
Dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zostały zorganizowane
60 - godzinne warsztaty podnoszące kompetencje komputerowe. Zakres
tematyczny szkolenia: właściwości komputera, system operacyjny Microsoft
Office, edytor tekstu WORD, Excel na poziomie podstawowym
i zaawansowanym, internet i komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy,
usługi internetowe w zakresie obsługi poczty internetowej, użytkowania stron
internetowych, tworzenie prezentacji, power point.
Szkolenie ukończyło 8 osób.
➢ Kursy zawodowe
Uczestnicy projektu, którzy potrzebowali podwyższyć lub zmienić kwalifikacje
zawodowe wzięli udział w kursach zawodowych zgodnych z predyspozycjami
osobowościowymi i zawodowymi oraz potrzebami mazowieckiego rynku pracy.
W okresie sprawozdawczym 6 osób ukończyło kursy zawodowe: 280 godzinny
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kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, 160 godzinny kurs „Opiekun
osób starszych”, 90 godzinny „Kurs masażu I stopnia o profilu rozszerzonym
oraz wschodnie techniki masażu”, 32 godzinny kurs „Pomoc nauczyciela
w przedszkolu”, 24 godzinny kurs „AgillePM&AgileBA Foundation”,
30 godzinny kurs „VLOS – Visual Line of Sight do 25 kg”. Ukończenie szkoleń
podniosło szanse tych osób na rynku pracy, a niektórym ułatwiło znalezienie
zatrudnienia.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Uczestnicy projektu (osoby bezrobotne) mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
➢ Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które miały na celu określenie
mocnych i słabych stron uczestników, zapoznanie z rynkiem pracy oraz
przygotowanie do procesu planowania ścieżki zawodowej.
Podczas zajęć poruszono następujące tematy: zarządzanie czasem (wyznaczanie
celów, podejmowanie decyzji, kontrolowanie osiągniętych wyników, zasady
planowania), rynek pracy (podaż i popyt, równowaga na rynku, instrumenty
aktywnej polityki zatrudnienia, rodzaje, przyczyny, struktura i skutki
bezrobocia), poruszanie się po rynku pracy (potencjał uczestnika
a zapotrzebowanie na rynku pracy, rodzaje umów o pracę, rozmowa
kwalifikacyjna), podstawowe zapisy kodeksu pracy, alternatywne formy
zatrudnienia, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, różne
możliwości zatrudnienia w zależności od uwarunkowań zdrowotnych,
rodzinnych lub osobistych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wiedza o sobie – kompetencje
zawodowe, zainteresowania i predyspozycje do pracy zawodowej, mocne i słabe
strony, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, instytucje wspierające
zatrudnienie i przedsiębiorczość, planowanie własnej przyszłości zawodowej
(w tym uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia), podstawy
przedsiębiorczości.
Odbyło się 16 zajęć (80 godzin).
➢ Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – celem konsultacji była pomoc
w realizacji Indywidualnych Ścieżek Reintegracji poprzez pracę nad świadomym
i samodzielnym podejmowaniem decyzji dotyczących drogi rozwoju
zawodowego, dostosowanie się do rynku pracy i wzmocnienie motywacji do
działań.
Odbyło się 129,5 godziny indywidualnych konsultacji.
➢ Realizacja prac społecznie użytecznych, których celem było nabycie przez
uczestników umiejętności praktycznego wykonywania pracy. Prace odbywały się
w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz w Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant”. Uczestnicy mogli przepracować 40 godzin w miesiącu
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(10 godzin w tygodniu). Za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę prac
społecznie użytecznych, uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie w wys. 8,30 zł
za godzinę w okresie marzec – maj 2019 roku, a w okresie czerwiec – lipiec 2019
roku 8,50 zł za godzinę).
Łącznie uczestnicy przepracowali 1.333,5 godziny.
➢ Wsparcie pośrednika pracy - realizowane w porozumieniu z Mazowiecką
Wojewódzką Komendą OHP dla uczestników projektu. Celem prowadzonych
spotkań było udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie ofert pracy
dostosowanych do potrzeb uczestników.
Łącznie podczas 10 dyżurów odbyły się 73 konsultacje.
Ponadto zostały zorganizowane dwa spotkania grupowe, podczas których
omówiono następujące tematy: „Czym są i czym zajmują się agencje
zatrudnienia” oraz „Barometr zawodów – plany i prognozy”.
➢ Pomoc praktyczna w dostępie do ofert pracy
Przez cały rok raz w tygodniu uczestnicy mieli możliwość skorzystania
z dostępu do ofert pracy, komputera, drukarki, telefonu a doradca zawodowy
pomagał napisać CV, wyszukać oferty pracy i aplikować do potencjalnych
pracodawców.
Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyły się 203 konsultacje – 268 godzin.
Z zadania „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym” skorzystało
17 osób bezrobotnych z ustalonym przez Urząd Pracy III profilem pomocy.
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności
Do zadania w 2017 roku zakwalifikowano osoby bezdomne, dotknięte
wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programu
operacyjnego na lata 2014-20, przebywające na terenie Dzielnicy Bemowo, mogące
udokumentować co najmniej 2-letni pobyt w Warszawie, nieuzależnione od
alkoholu/narkotyków lub po leczeniu odwykowym. Każdy z uczestników zadania
realizował zapisy wynikające z Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności
(IPWzB) oraz kontraktu socjalnego, w tym korzystał z usług o charakterze społecznym,
edukacyjnym i zawodowym opisanych powyżej.
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności w grudniu 2018 roku ukończyło 10
osób, które otrzymały rekomendacje do Urzędu Dzielnicy Bemowo uprawniające do
otrzymania lokalu z zasobów Dzielnicy Bemowo.
W marcu 2019 roku dla uczestników działania zorganizowano spotkanie z Naczelnikiem
Wydziału Zasobów Lokalowych i przedstawiono „ABC Nowego Lokatora”: obowiązki
najemcy i wynajmującego; czynsz i opłaty związane z użytkowaniem lokalu.
Urząd Dzielnicy Bemowo wyodrębnił lokale z przeznaczeniem do wynajęcia w ramach
najmu socjalnego osobom, które ukończyły IPWzB. Absolwenci IPWzB złożyli
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w Urzędzie Dzielnicy otrzymane z OPS rekomendacje, wnioski o przydział lokalu oraz
niezbędne dokumenty związane z sytuacją rodzinną i finansową (np. zaświadczenia o
dochodach). Wyodrębnione lokale w okresie lipiec – październik 2019 roku zostały
przekazane absolwentom IPWzB. Równocześnie we współpracy z Wydziałem Zasobów
Lokalowych Urzędu Dzielnicy Bemowo uczestnicy podjęli się wykonywania prac
remontowych i adaptacyjnych w poszczególnych lokalach. Dla uczestników projektu na
trening remontowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zakupione
niezbędne akcesoria, w tym m.in. zaprawa murarska, gips, masa do szpachlowania, fugi,
profile, płyty kartonowo-gipsowe, elementy hydrauliczne i elektryczne, farby, akcesoria
do malowania, panele, listwy, drzwi, kleje, gres itp.
Łącznie 8 uczestników projektu otrzymało skierowania do najmu lokalu na terenie
Dzielnicy Bemowo (z uwzględnieniem sytuacji życiowej, osobistej i rodzinnej każdego
uczestnika), a 1 osoba po ukończeniu IPWzB w wyniku wykonania wyroku Sądu dla
Warszawy Woli otrzymała skierowanie do najmu lokalu na terenie Dzielnicy Praga
Północ. W listopadzie 2019 roku ukończono remont lokali i uczestnicy projektu podpisali
umowy najmu wskazanych i wyremontowanych lokali (przeprowadzili się do
otrzymanych mieszkań). Lokal zasiedlił również absolwent IPWzB w wyniku wykonania
wyroku Sądu.
Poza projektem OPS pozyskał od darczyńców dla w/wym. osób niezbędne meble
i elementy wyposażenia mieszkań, które zostały rozdysponowane uczestnikom projektu.
Uczestnicy po zakończeniu projektu będą monitorowani i będą korzystali ze wsparcia
w zakresie przygotowania do samodzielnego mieszkania, w tym w szczególności pracy
socjalnej i indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Ponadto poza projektem dla uczestników, którzy ukończyli IPWzB w 2019 roku
prowadzona była w Klubie Integracji Społecznej grupa wsparcia (średnio 2 x w m-cu).
W zadaniu wzięło udział łącznie 11 uczestników z czego 10 ukończyło
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności i otrzymało rekomendacje do Urzędu
Dzielnicy Bemowo uprawniające do otrzymania lokalu z zasobów Dzielnicy Bemowo.
Ośmiu uczestników podpisało umowy najmu socjalnego wskazanego lokalu na terenie
Dzielnicy, a jedna na terenie Pragi Północ.
Koszt całkowity Projektu: 551 028,32 zł, w tym środki Unii Europejskiej: 440 822,66 zł
oraz środki własne OPS: 110 205,66 zł
Koszt Projektu w 2019 r.: 222 367,93 zł, w tym środki Unii Europejskiej: 179 887,44 zł
oraz środki własne OPS: 42 480,49 zł.
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ODPOWIEDZIALNI RODZICE

Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” był skierowany do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej), w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których występowały
problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie,
niepełnosprawność).
Celem projektu było nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć
aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania
w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem
spraw opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie
umiejętności pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie
specjalistyczne oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych
do potrzeb rynku pracy.
Projekt objął swoimi działaniami 41 uczestników, był realizowany w okresie
od 01 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 roku.
Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” obejmował realizację:
• usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – rozpoczętych w roku 2018,
• usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – zrealizowanych w roku 2019,
• usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych
– zrealizowanych w roku 2019.
W roku 2019 w projekcie zrealizowano:
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym w zakresie pracy socjalnej
i wsparcia finansowego:
➢ praca socjalna i wsparcie finansowe - realizowane w oparciu o ustawę
o pomocy społecznej, uwzględniające monitorowanie i bieżącą ocenę, a także
w miarę potrzeb aktualizację kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni prowadzili
pracę z uczestnikami projektu oraz z osobami z otoczenia. Współpracowali
z kuratorami sądowymi, asystentami rodziny i innymi podmiotami tworząc plany
pracy z rodziną, mające na celu poprawę sytuacji życiowej jej członków.
Uczestnikom projektu było przyznawane wsparcie finansowe.
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W ramach projektu
pomoc finansowa została udzielona 29 uczestnikom
spełniającym kryteria otrzymania tej formy wsparcia.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym w zakresie asystentury rodzinnej
i wsparcia specjalistycznego:
➢ asystentura rodzinna - asystenci rodziny udzielali wsparcia mającego na celu
pomoc w osiągnięciu poziomu stabilności życiowej i zwiększenia
odpowiedzialności za własne życie uczestników nie mogących pełnić samodzielnie
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy
zastępczej, dotkniętych problemem współuzależnienia alkoholem i przemocą
W ramach projektu wsparciem 5 asystentów rodziny objętych zostało 33 rodziny.
➢ wsparcie specjalistyczne – dla uczestników projektu zapewniono wsparcie
psychologiczne w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych,
krótkoterminowej pracy nad indywidualnymi celami i potrzebami. Obejmowały one
głównie radzenie sobie w relacjach społecznych, w tym w rodzinnych
i zawodowych oraz wzmacniały kompetencje rodzicielskie.
W ramach projektu wsparciem psychologa objętych zostało 40 osób.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym w zakresie rozwoju osobistego:
➢ W lutym 2019 r. odbył się warsztat antystresowy, który obejmował tematykę:
stresu jego definicje i rozumienie potoczne, fizjologiczne mechanizmy
powstawania oraz czynniki wywołujące stres, zagrożenia dla zdrowia i życia
wywołane przeciążeniem stresem, źródła wsparcia w sytuacji stresu oraz
profilaktykę – umiejętność zarządzania czasem, asertywność i higienę psychiczną,
indywidualną odporność na stres, techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe.
Podczas warsztatów zastosowano następujące metody pracy: mini-wykłady,
dyskusje, psychotesty, technikę oddechową, wizualizację, trening autogenny
Schultza.
W warsztacie wzięły udział 23 osoby.
➢ W marcu 2019 r. odbyło się spotkanie z doradcą obywatelskim, które obejmowało
tematykę: TBS i lokale z zasobów Miasta Stołecznego Warszawy – jak o nie
wystąpić, jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji, opłaty, zadłużenia
mieszkaniowe, dodatki do opłat, upadłość konsumencka – warunki, procedura,
wzór wniosku; zadłużenie – procedury komornicze, odpowiedzialność za długi,
podstawy edukacji finansowej, przeciwdziałanie zadłużeniom; prawa konsumenta
– edukacja dotycząca umów i zobowiązań, odstąpienia od umów, reklamacje,
zwroty, zakupy przez Internet
W warsztacie wzięło udział 9 osób.
➢ W maju 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki przemocy
w rodzinie obejmujące zagadnienia: komunikat „ja”, sposoby ułatwiające
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komunikację, bariery komunikacyjne, rozpoznawanie i wyrażanie emocji, radzenie
sobie ze złością, gniewem, lękiem, skuteczne wyrażanie potrzeb, dialog w
konflikcie.
W warsztacie wzięło udział 16 osób.
➢ W czerwcu 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące tematyki uzależnień
obejmujące zagadnienia: mity i stereotypy dotyczące uzależnienia, style picia,
objawy uzależnienia, bezpieczne dawki alkoholu; współuzależnienie: definicja
współuzależnienia, przedstawienie modelu rodziny dysfunkcyjnej.
W warsztacie wzięło udział 8 osób.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym w zakresie podnoszenia
kompetencji wychowawczych i opiekuńczych:
➢ W maju 2019 r. zrealizowano warsztat „Bez klapsa”, który obejmował tematy
dotyczące konstruktywnych metod ustalania zasad i informowania o granicach
oraz emocjach rodzica, w tym: czynniki, na które rodzice mogą mieć wpływ
w wychowywaniu dzieci, rozpoznawanie zachowań dziecka, które sprawiają,
że rodzic jest skłonny dać klapsa. Rozeznanie przez rodzica swoich emocji,
obszarów ważnych w pracy nad zmianą zachowania wobec dziecka, pracy nad
obniżaniem napięcia emocjonalnego.
W warsztacie wzięło udział 15 uczestników.
➢ We wrześniu 2019 r. odbył się warsztat umiejętności wychowawczych
„Wychowanie przez dialog”. Zgodnie z programem uczestnicy poznali założenia
komunikacji w nurcie „Porozumienie bez przemocy” (w tym cechy języka Żyrafy
i języka Szakala) oraz poznali kroki komunikacji w nurcie NVC (Fakty, Uczucia,
Potrzeby i Prośba), stworzyli listę czynników ułatwiających i utrudniających
komunikację.
W warsztacie wzięło udział 14 uczestników.
➢ We wrześniu 2019r. odbył się warsztat pt.: „Zachowania dzieci ze spektrum
autyzmu”. Warsztat miał na celu zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą
trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu i obejmował swym zakresem
tematycznym m.in. następujące zagadnienia: kategorie i przyczyny trudnych
zachowań, wsparcie osób z autyzmem, strategie proaktywne i reaktywne, sposoby
zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii
reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto podczas spotkania omówiono
psychologiczne aspekty wsparcia osób z autyzmem.
W warsztacie wzięło udział 5 uczestników (rodziców dzieci ze spektrum autyzmu).
➢ W celu udzielenia dodatkowego wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju
udzielono 15 h indywidualnych konsultacji z psychologiem specjalistą z zakresu
spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.
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➢ W październiku 2019 r. odbył się warsztat pt.: „Wyznaczanie granic”,
na którym przedstawiono i przeanalizowano oraz wykonano ćwiczenia
warsztatowe w obszarze wyznaczana i egzekwowania granic w procesie
wychowania dzieci.
W warsztacie wzięło udział 17 uczestników.
➢ W październiku 2019 r. odbył się warsztat pt.: „Emocje dziecka a emocje
rodzica”. Zajęcia dotyczyły emocji przeżywanych przez dzieci i rodziców oraz
wpływu tych emocji na relacje w rodzinie.
W warsztacie wzięło udział 17 uczestników.
➢ W listopadzie
2019 r. odbył się warsztat pt.: „Droga do dorosłości”.
Omówiono problematykę z jaką spotykają się rodzice w wychowaniu nastoletnich
dzieci. W warsztacie wzięło udział 15 uczestników.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników zatrudnionych w OPS Bemowo.
Podczas wszystkich zrealizowanych warsztatów stosowano metody angażujące
uczestników w omawianą tematykę oraz sprzyjające skuteczniejszej edukacji: miniwykład, pracę kartami metaforycznymi, pracę na przykładach, burzę mózgów, dyskusję.
Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.
Podczas zajęć warsztatowych dla rodziców zapewniono opiekę nad dziećmi
(po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej, obowiązków rodzinnych, wychowywania małych
dzieci itp.). Łącznie w projekcie opiekunki dziecięce wypracowały 56 h.
W 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono pod nazwą „Aktywny czas z dzieckiem”
trzy spotkania edukacyjno - integracyjne dla rodzin, służące podnoszeniu kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych.
➢ Dnia 15 kwietnia 2019 r. – odbyło się Spotkanie Wielkanocne, podczas którego
uczestnicy wspólnie przygotowywali kartki świąteczne oraz ozdoby i dekoracje
stołu wielkanocnego. Najmłodsi mieli okazję sprawdzić w quizie swoją wiedzę na
tematy związane ze świątecznymi tradycjami.
W warsztacie wzięło udział 20 uczestników oraz 23 dzieci - łącznie 43 osoby.
➢ Dnia 14 czerwca 2019 r. – odbył się Piknik Rodzinny – „Łączymy Pokolenia”.
Podczas pikniku była możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które
przygotowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej, współpracujących z nim
wolontariuszy oraz zaproszone instytucje i organizacje pozarządowe m.in. policję,
straż pożarną, straż miejską, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie
Michael, Fundację „W formie”. Podczas pikniku uczestnicy skorzystali
z poczęstunku i wspólnie biesiadowali przy grillu.
W imprezie wzięło udział 17 uczestników projektu oraz ok. 150 osób z otoczenia
uczestników.
➢ W dniu 16 listopada 2019 r. odbył się jednodniowy warsztat wyjazdowy dla rodzin
w miejscowości Łucznica koło Pilawy. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach
artystycznych: ceramicznych, mydlarskich, plastycznych i kulinarnych, a w trakcie
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pobytu został zrealizowany przez psychologa warsztat edukacyjny dla rodziców
„Wspólne, aktywne spędzanie czasu przez rodziców i dzieci, którego celem było
poszerzenie wiedzy na temat pozytywnych aspektów wspólnej aktywności
rodziców i dzieci, jej wpływu na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny oraz
poznawczy dziecka, prawidłowe kształtowania relacji dziecka z rodzicami.
W imprezie wzięło udział 24 uczestników projektu wraz z 26 dzieci - łącznie 50
osób.
➢ Zapewniono również wsparcie edukatora prozdrowotnego, który wspierał rodziny
w środowisku w zakresie dbania o zdrowie, higienę, zmianę wizerunku i nabycie
właściwych nawyków zdrowotnych.
Wsparciem prozdrowotnym objęto 21 rodzin.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Klub Integracji Społecznej:
➢ Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Warsztaty obejmowały 16 spotkań w okresie styczeń – kwiecień 2019 r.
w blokach tematycznych: reakcje w trudnych sytuacjach, kompetencje
i predyspozycje zawodowe, bariery na drodze do zatrudnienia, plan poszukiwania
pracy, zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy, analiza rynku pracy, formy
zatrudnienia (przykładowe umowy o pracę, biznes plan), dokumenty aplikacyjne,
sztuka prezentacji, zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy, analiza ogłoszeń
i ofert pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna,
podjęcie zatrudnienia, edukacja pomagająca utrzymać aktywność na rynku pracy,
symulacje rozmów kwalifikacyjnych i elementy autoprezentacji.
W warsztacie wzięło udział 8 uczestników.
➢ Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – celem konsultacji była pomoc
w realizacji Indywidualnych Ścieżek Reintegracji poprzez pracę nad świadomym
i samodzielnym podejmowaniem decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego,
dostosowanie się do rynku pracy i wzmocnienie motywacji do działań.
Udzielono 81 godz. konsultacji indywidualnych dla 8 uczestników.
➢ Indywidualne konsultacje z coachem – celem konsultacji była pomoc
w określeniu potrzeb społecznych i zawodowych uczestników oraz możliwości
jakimi dysponują w celu utworzenia planu działania zawodowego. Porównywano
potrzeby i możliwości klienta z aktualną sytuacją na rynku pracy. Uczestnicy
projektu byli motywowani do podejmowania działań w kierunku uzyskania
poprawy i stabilizacji w sytuacji zawodowej.
Udzielono 80 godz. konsultacji indywidualnych dla 8 uczestników.
➢ W listopadzie 2019 r. odbyło się szkolenie „Zakładanie i prowadzenie spółdzielni
socjalnej”. Podczas szkolenia przekazano wiedzę dotyczącą idei ekonomii
społecznej i specyfiki działalności spółdzielni socjalnych. Przybliżono akty prawne
regulujące działalność spółdzielni socjalnych, a następnie przedstawiono procedurę
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uruchomienia spółdzielni socjalnych, potrzebne kompetencje do pracy kandydatów
na członków spółdzielni socjalnych, a następnie biznesplan i plan marketingowy
jako narzędzie planowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni
socjalnej. Zaprezentowano jakie wsparcie można uzyskać dla spółdzielni
socjalnych i członków założycieli, omówiono możliwość finasowania ze środków
europejskich, wsparcie PUP, dotacje, pożyczki, poręczenia.
W warsztacie wzięło udział 7 uczestników.
Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia zawodowe:
Uczestnikom projektu, którzy potrzebowali podwyższyć lub zmienić kwalifikacje
zawodowe umożliwiono udział w kursach zawodowych zgodnych z predyspozycjami
osobowościowymi i zawodowymi oraz potrzebami mazowieckiego rynku pracy.
Po oszacowaniu tematyki szkoleń wyłoniono instytucje szkoleniowe i zorganizowano
szkolenia dla 13 uczestników projektu:
1) „Kurs rejestratorki medycznej” dla 2 uczestniczek.
2) „Kurs Home Staging” dla 1 uczestniczki.
3) „Kurs florystyki I i II stopnia” dla 1 uczestniczki.
4) „Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw” dla 1 uczestniczki.
5) „Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia” dla 1 uczestniczki.
6) „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla 1 uczestniczki.
7) „Operator wózków jezdniowych” dla 1 uczestnika.
8) „Obsługa kas fiskalnych” dla 2 uczestniczek.
9) „Obsługa urządzeń elektrycznych do 1 KW” dla 1 uczestnika.
10) „Kurs florystyczny I stopnia” dla 1 uczestniczki.
11) „Copywriting & Content Marketing” dla 1 uczestniczki.
Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” objął swoimi działaniami 41 uczestników, zgodnie
z Indywidualną Ścieżką Reintegracji projekt ukończyły 33 osoby.
Ogólny koszt
projektu: 559 664,76 zł. z czego dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego: 447 731,81 zł.
W roku 2019 koszt projektu wyniósł: 443 564,42 zł. z czego dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego: 358 065,40 zł.
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PROJEKTY ZATWIERDZONE DO REALIZACJI OD 2020 R.

W 2019 r. Ośrodek aplikował o dofinansowanie ze środków unijnych 2 niżej
opisanych projektów. Projekty uzyskały pozytywne opinie formalne i merytoryczne
oraz na mocy umów zawartych z dysponentami środków uzyskały dofinasowanie.
➢ Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa”,
uzyskał dofinansowanie w kwocie 530 276,00 zł ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX.
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
bezrobotnych, z niepełnosprawnościami i przewidziany do realizacji
w okresie 01.01.2020r. – 31.10.2021r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.
➢ Projekt „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”, uzyskał dofinansowanie
w kwocie 886 950,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt dotyczy zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
poprzez oddzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych,
co przyczyni się do zwiększenia skuteczności pracy na rzecz mieszkańców
dzielnicy. Projekt przewidziany jest do realizacji realizowany w okresie
01.03.2020r. – 30.06.2021r.
Ponadto
Ośrodek Pomocy Społecznej jest współrealizatorem projektu
„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną”, którego głównym realizatorem jest m.st.
Warszawa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i działalność ponadnarodowa,
Działania 4.1. Innowacje społeczne. Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie
01.09.2019r. – 31.08.2022r., przy czym działania Ośrodka będą realizowane w okresie
1.06. 2020 r.-31.08. 2022 r. Na realizację działań przez Ośrodek została przyznana kwota
362 300 zł.
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X. PROJEKTY SOCJALNE
NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP KLIENTÓW

W roku 2019 w ramach oddziaływań specjalistycznych zrealizowano projekty
adresowane do różnych grup klientów Ośrodka: do rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych,
seniorów, społeczności lokalnej, osób doświadczających przemocy domowej.
Zrealizowanych zostało 37 projektów, w tym 2 wyżej opisane, finansowane ze środków
EFS, oraz 5 zrealizowanych przez ośrodki wsparcia.

1. PROJEKTY NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY

W realizacji zadań Ośrodek stosował nowatorskie, zindywidualizowane
i kompleksowe podejście do rodzin korzystających z pomocy, oparte na kontakcie
wysokiej jakości. Dostosowywał ofertę do potrzeb i możliwości rodzin, aktywnie
współpracował z rodzicami/opiekunami oraz z innymi placówkami, organizacjami,
instytucjami na rzecz integracji społecznej rodzin. Ośrodek realizował działania
w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z Europejskiego Funduszu
Społecznego na wspieranie rodzin i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

PROJEKT RODZINA

W 2019 roku Ośrodek realizował Projekt „Rodzina” który obejmował kompleksowe
działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, przejawiających różnego rodzaju
dysfunkcje zaburzające prawidłową opiekę nad dzieckiem, w tym do rodzin objętych
asystą rodzinną.
Celem prowadzonej pracy była poprawa sytuacji życiowej rodzin,
w szczególności tworzenie optymalnych warunków służących wychowaniu
i rozwojowi dzieci, pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie
i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji
rodzicielskich, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu oraz integracja
społeczna środowisk.
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Zadania realizowane na rzecz wspomagania rodziny w szczególności obejmowały:
•
•
•
•
•

udzielanie świadczeń pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej,
wsparcie asystentów rodziny,
udzielanie wsparcia przez rodziny wspierające,
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi,
prowadzenie działań wspomagających rozwój i funkcjonowanie dziecka w jego
naturalnym środowisku, poprzez specjalistyczne usługi dla dzieci o specyficznych
potrzebach, realizowane w miejscu zamieszkania dziecka przez wyspecjalizowaną
kadrę,
• imprezy integracyjno-edukacyjne.
Świadczenia pomocy społecznej, w tym praca socjalna
Celem prowadzonej pracy było umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pracownicy socjalni, w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe
i zebraną w toku postępowania dokumentację dokonywali rozpoznania, oceny i analizy
potrzeb rodzin. Zależnie od sytuacji rodzinnej (finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej,
dotyczącej wypełniania ról społecznych) wnioskowali o udzielenie pomocy finansowej
i/lub rzeczowej, a także prowadzili pracę socjalną z tymi rodzinami.
Praca socjalna z rodzinami uwzględniała problemy, potrzeby i cele rodziny.
Prowadzona była w kontakcie indywidualnym (pracownik spotykał się z rodziną) –
spotkania odbywały się głównie w miejscu zamieszkania rodziny oraz w formule
interdyscyplinarnej współpracy specjalistów Ośrodka jak i innych placówek.
Zadanie było realizowane przez 3 starszych specjalistów pracy socjalnej,
Wsparciem objętych było 68 rodzin.
Asysta rodzinna
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej otrzymują wsparcie asystenta rodziny.
Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin,
w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci
i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności
społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.
Asystent rodziny pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań
trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów
rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Asystent rodziny prowadzi
pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę
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i co bardzo ważne, praca z rodziną może być prowadzona również w sytuacji czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną (rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej),
wówczas rolą asystenta rodziny jest działanie na rzecz powrotu dzieci do rodziny
biologicznej.
Zadania asystenta rodzinnego:
➢ pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny
do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
➢ pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych
rodziny,
➢ wspieranie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych
u członków rodziny,
➢ pomoc w stworzeniu warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych
rodziców i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczowychowawczych,
➢ pomoc w tworzeniu warunków do wzrostu umiejętności społecznych
i aktywności społecznej rodziny,
➢ motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny,
➢ motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków
rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy
zarobkowej),
➢ koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci
niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.
Asystenci
rodziny
w
swoich
działaniach
współpracowali
ściśle
z pracownikami socjalnymi, konsultantami, doradcami zawodowymi, kuratorami
sądowymi, pracownikami szkół i przedszkoli oraz pracownikami ochrony zdrowia.
Ponadto w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny
podejmowali działania interwencyjne i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie
z przedstawicielami innych instytucji i organizacji a także uczestniczyli w pracach grup
roboczych.
W roku 2019 Ośrodek zatrudniał 6 asystentów rodziny w ramach zadaniowego czasu
pracy. W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 60 rodzin, w których
wychowywało się 88 dzieci. Asystenci odbyli 1619 spotkań z rodzinami.
Rodziny wspierające
Rodzina wspierająca jest zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Pomoc w tej formie jest przyznawana rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
i objętych wsparciem asystenta rodziny.
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Rodziny wspierające przy współpracy asystenta rodziny pomagały w opiece
i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych.
Zadania rodziny wspierającej obejmowały pomoc w:
➢ opiece i wychowaniu dziecka,
➢ prowadzeniu gospodarstwa domowego,
➢ kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka.
W roku 2019 zawarto 11 umów określających zasady wsparcia oraz zasady zwrotu
wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.
Pomocą objęto 11 rodzin, w których łącznie wychowywało się 20 dzieci.
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego realizowanego dla rodzin z dziećmi.
Zakres poradnictwa rodzinnego był bardzo szeroki i obejmował różne formy
pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym. Pomoc skoncentrowana była wokół złożonej
problematyki wychowawczej, głównie dotyczyła napotykanych przez rodziców trudności
w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu
rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów
rodzinnej opieki zastępczej.
Prowadzone były również działania w zakresie interwencyjnym.
Istotą specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w szczególności było dążenie
do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian
w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami
rodziny.
Z poradnictwa rodzinnego skorzystało 79 rodzin.
Usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach
W roku sprawozdawczym Ośrodek kontynuował świadczenie usług
specjalistycznych w formie zajęć indywidualnych z dziećmi o specyficznych trudnościach
rozwojowych i problemach w nauce. Usługi świadczone były zgodnie z art. 10 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacja zadania odbywała
się w środowiskach rodzinnych, w miejscu zamieszkania rodzin. Odbiorcami usług były
dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, o różnorodnych deficytach
rozwojowych i społecznych (komunikacyjnych, w nauce, dysleksji itp.)
W ramach zadania prowadzona była praca terapeutyczna z dziećmi nad wyrównaniem
ich deficytów szkolnych i przedszkolnych, oraz realizacja zaleceń wynikających
z diagnozy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Realizatorki usług, w miarę możliwości prowadziły pracę z rodziną, mającą na celu
wsparcie rodziców w kształtowaniu prawidłowych umiejętności i zachowań w kontekście
79

problemów opiekuńczych i emocjonalnych ich dzieci. Pracowały także nad wzbudzeniem
motywacji do pracy u dzieci, podniesieniem poczucia własnej wartości.
W pracy nad powyższymi obszarami wykorzystywano gry edukacyjne, wykonywano
prace plastyczne, rozwiązywano zagadki logiczne.
W minionym roku usługi świadczyły trzy realizatorki doświadczone w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Usługami objęto 13 dzieci. Na ich rzecz przepracowano 294 godziny.
Imprezy integracyjno-edukacyjne dla rodzin
➢ Wycieczka rodzinna do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
W czerwcu 2019 roku, kilka dni po zakończeniu roku szkolnego zorganizowano
wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Celem wycieczki było
poznanie środowiska, zapewnienie uczestnikom możliwie najkorzystniejszych
warunków aktywnego i radosnego wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych
i psychicznych. Rodziny odwiedzające Muzeum Wsi miały okazję
zaobserwować jak wygląda uprawa roli, hodowla zwierząt, wyobrazić sobie
życie ludzi mieszkających w domkach pod strzechą, bez centralnego ogrzewania
i bieżącej wody. Program wycieczki obejmował: zwiedzanie muzeum
z przewodnikiem, przejazd bryczką, warsztat robienia masła, ognisko. Wszyscy
uczestnicy, zarówno dorośli jak i dzieci wyrażali zadowolenie z wyjazdu.
W wycieczce uczestniczyły 42 osoby.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

➢ Festyn rodzinny W czerwcu odbył się festyn rodzinny pn. „Łączymy pokolenia”,
w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Odpowiedzialni Rodzice”, klienci
OPS objęci pomocą pracowników socjalnych oraz seniorzy z Klubu Seniora
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„Sami Swoi”. Celem spotkania było propagowanie aktywnego i zdrowego
spędzania czasu wolnego przez rodziców z dziećmi oraz integracja młodszego
pokolenia z pokoleniem seniorów. Uczestnikom zapewniono szereg
nieodpłatnych atrakcji, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W czasie
festynu była możliwość skorzystania z propozycji przygotowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, wolontariuszy oraz zaproszone instytucje
i organizacje pozarządowe m.in. Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek Profilaktyczny „Michael”, Fundację
„W formie” i Wspólnotę Chrześcijańską Zachód. Podczas wydarzenia
zapewniono atrakcyjną muzykę, występy taneczne oraz wodzireja, który
prowadził tańce animacyjne, zajmował się reklamowaniem poszczególnych
aktywności i prowadził wywiady z uczestnikami imprezy. W czasie festynu
działało stoisko, na którym rehabilitanci z Fundacji „W formie” udzielali porad
profilaktycznych zapewniających zdrowie kręgosłupa, wykonywali także masaże
i prezentowali ćwiczenia rehabilitacyjne. Ponadto odbywały się konkursy
sportowe na boisku, warsztaty wyrabiania biżuterii, malowania buziek, pokaz
sztuki rycerskiej, była też „szafa”, w której można było się przebrać za ciekawą
postać. Uczestnicy festynu mogli korzystać z poczęstunku na stoisku
gastronomicznym oraz dowiezionej beczkowozem warszawskiej kranówki. Na
zakończenie festynu odbyło się losowanie nagród, które sprawiły uczestnikom
wiele radości.
W wydarzeniu wzięło udział 176 osób.
➢ Spotkania świąteczne
W ramach projektu zorganizowane zostały dwa spotkania: w marcu z okazji Świąt
Wielkanocnych oraz w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie Wielkanocne
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Spotkania świąteczne są okazją do wspólnego spędzenia czasu całych rodzin
z pracownikami OPS, swobodnych rozmów, wymiany doświadczeń, kultywowania
tradycji związanych z celebrowaniem Świąt.
W projekcie Rodzina w roku 2019 regularnie uczestniczyło 68 rodzin, w których żyją
204 osoby, natomiast z działań okazjonalnych korzystało znacznie więcej osób
(np. piknik rodzinny ok. 350 osób)
Koszt projektu: 40 037,13 zł pokryty ze środków własnych OPS
(z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny
i pracowników socjalnych, kosztów rodzin wspierających).

PROJEKT„BEMOWIAKI”

W okresie luty – czerwiec 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był
Projekt „Bemowiaki” skierowany do młodzieży w wieku 10-13 lat. Stanowił
on kontynuację działań dla tej grupy odbiorców uruchomionych w 2017 r.
Celem projektu była aktywizacja młodzieży, edukacja z zakresu profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania przemocy, integracja uczestników, nabycie i rozwijanie
umiejętności alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
Podczas realizacji projektu zrealizowane były następujące zadania:
• grupowe spotkania edukacyjne;
• wyjścia i wyjazdy edukacyjno- rekreacyjne;
• imprezy okolicznościowe.
Grupowe spotkania edukacyjne
Stałym elementem projektu była grupa rozwojowo – edukacyjna. Spotkania grupy
odbywały się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16.00-18.00 w okresie od lutego
do czerwca. W czasie spotkań prowadzący starali się odpowiadać na potrzeby
uczestników i organizować czas na zajęciach w taki sposób, żeby uczestnicy mieli
poczucie wpływu na kształt zajęć. Spotkania poświęcone były edukacji nt. radzenia
sobie z zagrożeniem uzależnieniami i przemocą, pozytywnej integracji z grupą,
współpracy w grupie i budowaniu pozytywnego obrazu siebie. Cele te realizowane były
poprzez wspólnie zaplanowane spędzanie czasu, gry planszowe, zabawy na świeżym
powietrzu oraz wyjścia rekreacyjno – integracyjne, udział w wydarzeniach
okolicznościowych i wycieczce turystycznej.
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Wyjścia rekreacyjno- integracyjne
W czasie realizacji projektu odbyły się trzy wyjścia rekreacyjno - integracyjne:
✓ do Wrotkarni przy ul. Połczyńskiej,
✓ do Kręgielni przy ul. Piastów Śląskich,
✓ do Kina 6D przy ul. Połczyńskiej.
Młodzież sama dokonywała wyboru miejsca i formy spędzenia czasu i chętnie
uczestniczyła w wyjściach. Zajęcia te cieszyły się największym powodzeniem,
uczestnicy dopytywali o kolejną możliwość odwiedzenia miejsc rekreacyjno –
rozrywkowych. Biorąc pod uwagę, że zabawa jest ważną aktywnością ludzi młodych,
wykorzystywano tę formę do rozwijania umiejętności ważnych z perspektywy
ich rozwoju.
Wydarzenia okolicznościowe
Uczestnicy projektu wraz ze swoimi bliskimi (rodzicami i rodzeństwem) wzięli udział
w wydarzeniach adresowanych do uczestników Projektu „ Rodzina”, ponieważ rodzice
sześciorga uczestników byli objęci tym projektem.
✓ w Spotkaniu Wielkanocnym,
✓ w Festynie Rodzinnym,
✓ w wycieczce do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Młodzież objęta projektem „Bemowiaki” chętnie wzięła udział w warsztatach
wielkanocnych poświęconych dekoracjom świątecznym oraz we wszystkich
proponowanych atrakcjach w czasie Festynu Rodzinnego, które zostały zaproponowane.
Były to m.in. konkurencje sportowe, udział w eksperymentach chemicznych, taniec
„zumba” oraz liczne konkursy z nagrodami. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli również
w wycieczce, w czasie której oprócz zwiedzania starodawnych chat, mieli okazję wziąć
udział w warsztatach wyrabiania masła, obejrzeć pokaz sztuki szewskiej, przejechać się
bryczką a na zakończenie spożyć obfity posiłek przy ognisku.
Projekt realizowany był przez pracowników Ośrodka. Wzięło w nim
9 uczestników.
Koszt realizacji projektu: 2312,92 zł. pokryty ze środków własnych OPS.

udział

2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA OSÓB I RODZIN
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc osobom i rodzinom
z problemem alkoholowym. Pracownicy socjalni w toku pracy socjalnej podejmują szereg
83

działań motywujących do skorzystania z oferty leczniczej, wspierającej lub
rehabilitacyjnej skierowanej zarówno do osób uzależnionych jak i ich rodzin.
Aby wzbogacić ofertę Ośrodka w tym obszarze, oprzeć ją o specjalistyczną
wiedzę z dziedziny uzależnień w 2019 r. realizowano projekt edukacji grupowej,
który zakładał przekazywanie wiedzy o alkoholu, mechanizmach i skutkach jego
działania, charakterystyce uzależnienia i współuzależnienia oraz możliwych formach
terapii i wsparcia a także możliwościach współpracy i wymiany informacji o ofercie
pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Projekt skierowany był zarówno do osób z problemem alkoholowym, członków ich
rodzin, jak również do profesjonalistów.
Celami
projektu
były:
usystematyzowanie
wiedzy
uczestników
o problematyce alkoholowej, udzielenie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
wsparcia w zdrowieniu i pokonywaniu trudności życiowych oraz integracja
i zacieśnianie współpracy profesjonalistów.
Projekt był realizowany w trzech blokach zadaniowych, na które składały się:
✓ Konsultacje indywidualne, które odbywały się w terminach uzgodnionych
między uczestnikami i realizatorami;
✓ Spotkania Grupy Edukacyjno – Wspierającej dla osób uzależnionych i ich
rodzin, które odbywały się we wtorki, w godz. 16.00 – 18.00;
✓ Spotkania informacyjno – edukacyjne dla profesjonalistów, które
odbywały się w ustalonych terminach w Ośrodku Pomocy Społecznej lub
poza nim, na zaproszenie innych podmiotów.
W części projektu dotyczącej edukacji i wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin wzięło
udział 27 uczestników, 13 kobiet i 14 mężczyzn. Wśród nich było 18 osób uzależnionych
(6 kobiet i 12 mężczyzn) i 9 współuzależnionych (7 kobiet i 2 mężczyzn).
➢ Konsultacje indywidualne
W toku realizacji projektu zrealizowano 56 konsultacji indywidualnych
o charakterze wspierającym w sytuacjach kryzysowych bądź terapeutycznym.
Skorzystało z nich 13 uczestników, w tym 6 osób w ramach projektu objętych było
wyłącznie kontaktem indywidualnym.
➢ Grupa Edukacyjno – Wspierająca
Głównym zadaniem Projektu była grupa edukacyjna, w ramach której w ciągu
12 miesięcy odbyło się 42 spotkania, z czego 29 miało charakter edukacyjno –
wspierający, 6 poświęconych było potrzebom indywidualnym a 7 przeznaczonych
było na spotkania integracyjne. Łącznie zrealizowano 88 godzin pracy grupowej.
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Grupa miała charakter otwarty. Spotkania zazwyczaj zawierały część edukacyjną
i integracyjną. Uwzględniały zarówno przekaz zaplanowanych treści
przekazywanych przez realizatorów w aktywny sposób, jak również potrzeby
uczestników w zakresie wzajemnej wymiany i dzielenia się doświadczeniami.
Praca grupowa prowadzona była wokół tematów odpowiadających potrzebom
grupy.
W ciągu
Były to:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

roku, w ramach pracy grupy odbyło się 7 spotkań integracyjnych.
Spotkanie Wielkanocne,
Wyjście do Teatru Dramatycznego,
Spotkanie integracyjne przy grillu,
Wyjście do Pizzerii „Inferno”,
Wyjście na kręgle,
Wyjście do Teatru Rampa,
Spotkanie Wigilijne.

➢ Spotkania profesjonalistów
Głównymi odbiorcami działań skierowanych do profesjonalistów byli pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zdobywali i aktualizowali swoją wiedzę oraz
informacje o funkcjonowaniu i ofercie podmiotów współpracujących w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - instytucji i grup
samopomocowych.
W projekcie wzięło udział 48 pracowników Ośrodka.
Uczestniczyli oni w niżej wymienionych spotkaniach:
• 22.01. 2019 r. - udział realizatorów Projektu w Konferencji Naukowej
w Akademii Pedagogiki Specjalnej pt.: ”Uzależnienia od substancji
zmieniających świadomość oraz uzależnienia behawioralne”, dzięki czemu
mogli zaktualizować swoją wiedzę nt. nowoczesnych metod
w pomaganiu osobom i rodzinom z problemem uzależnienia.
• 21.02. 2019 r. - udział realizatorów Projektu w ponadlokalnym
spotkaniu „Kawa z AA” w Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Spotkanie
zgromadziło około 120 osobową grupę uczestników, przedstawicieli
wspólnoty AA, Al-anon oraz instytucji lokalnych z kilku dzielnic
Warszawy. Konferencja była poświęcona idei, organizacji i praktyce Ruchu
AA oraz współpracy z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia osób
i rodzin z problemami uzależnień.
• 26.02.2019 r. - spotkanie informacyjne dla pracowników OPS
z przedstawicielami Wspólnoty AA oraz Wspólnoty Al - Anon w OPS
Bemowo. Tematem rozmów była idea i organizacja ruchu, osobiste
doświadczenia zdrowienia z uzależnienia i współuzależnienia, wskazywanie
na elementy pomocne we wspieraniu osób doświadczających problemu
alkoholowego osobiście lub w rodzinie a także możliwości współpracy
członków Wspólnoty z pracownikami OPS na rzecz osób potrzebujących.
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• 14.10. 2019 r. - wizyta studyjna pracowników OPS w Stołecznym
Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
Podczas spotkania pracownicy Ośrodka uzyskali wiedzę o działalności
placówki a także wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych
wpływowi alkoholu na funkcjonowanie człowieka, jego refleks
i spostrzeganie. Wiedza o ofercie SODON jest pomocna w pracy z osobami
nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami.

Wizyta studyjna w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Łącznie w Projekcie uczestniczyło 75 odbiorców.
Koszt projektu: 2997,97 zł – sfinansowany ze środków własnych OPS.

3. PROJEKTY NA RZECZ POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM

ZAJĘCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2001 realizuje działania na rzecz osób
bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. W 2019 r. działania te odbywały się
w ramach Zajęć Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji
Społecznej, którego głównym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa
mieszkańców Dzielnicy.
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Uczestnikami Zajęć Aktywizacji Zawodowej były osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, nieobjęte projektami finansowanymi ze środków Unii
Europejskiej pn.: „Bemowski Klub Integracji Społecznej”.
Współpracując z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy zauważono,
że głównymi problemami w podjęciu zatrudnienia są m.in.:
• brak umiejętności poszukiwania pracy,
• nieumiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
• braki w zakresie komunikacji bezpośredniej, telefonicznej i internetowej
z potencjonalnym pracodawcą,
• nieznajomość obsługi komputera (środowisko MS Office, Internet),
• brak wiedzy na temat kompetencji instytucji działających na rzecz aktywizacji
zawodowej, wspierania bezrobotnych i poszukujących pracy,
• brak wiary we własne możliwości.
Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy udzielana była różnorodna pomoc
w pokonaniu barier osobistych i podjęciu aktywności zawodowej:
Poradnictwo specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania bezrobociu
Celami poradnictwa było:
• udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, mającego na
celu wyjście z sytuacji bezrobocia poprzez podniesienie własnej samooceny
oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy,
• rozbudzenie nadziei na sukces poprzez wyrabianie przekonania, że praca jest
osiągalna dla każdego,
• wyposażenie w wiedzę pomocną w poszukiwaniu i znalezieniu zatrudnienia
i udzielanie wsparcia w procesie poszukiwania pracy.
Dzięki poradnictwu specjalistycznemu realizowanemu przez konsultanta – doradcę
zawodowego uczestnicy uzyskiwali:
•
•
•
•
•

pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych w Internecie,
pomoc w tworzeniu i zamieszczaniu własnych ogłoszeń o poszukiwaniu pracy,
pomoc w nawiązaniu telefonicznego kontaktu z potencjalnym pracodawcą,
stałą pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych,
informowanie o możliwości wzięcia udziału z projektach współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz innych
instytucjach i organizacjach na terenie Bemowa i Warszawy,
• umożliwienie skorzystania z pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
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• udostępnianie ofert prasowych,
• nieodpłatny dostęp do telefonu i komputera.
Z powyższej formy wsparcia skorzystało 39 osób, którym udzielono 146 konsultacji
i porad w zakresie doradztwa zawodowego. Do końca 2019 r. 8 osób znalazło
zatrudnienie.

PROJEKT „PRZYSTANEK PRACA”

Projekt socjalny pn. „Przystanek Praca” w Bemowskim Klubie Integracji
Społecznej realizowany był od kwietnia do grudnia 2019 r.
W dniu 04.04.2019 r został podpisany List Intencyjny pomiędzy Burmistrzem Dzielnicy
Bemowo a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo dotyczący
współpracy w realizacji projektu.
Głównym celem współpracy było wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy
– mieszkańców Dzielnicy Bemowo, w powrocie lub wejściu na rynek pracy, zdobyciu
doświadczenia zawodowego, a tym samym umożliwienie uniknięcia zjawiska
bezrobocia długookresowego oraz wykluczenia społecznego.
W ramach Projektu osoby bezrobotne podjęły pracę polegającą na dystrybucji
wśród mieszkańców 10 wydań bezpłatnego, lokalnego miesięcznika „Twoje Bemowo”
(nakład 65000 egzemplarzy). Dzięki umożliwieniu im podjęcia pracy w niepełnym
wymiarze (krótkookresowe umowy zlecenia), przygotowującej do pełnoetatowego
zatrudnienia, osoby te stopniowo wchodziły na rynek pracy.
Odbiorcami projektu było 26 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających
ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności tych, które były zagrożone
wykluczeniem społecznym z powodów wymienionych w Ustawie o zatrudnieniu
socjalnym, uczestniczących w aktywizacji zawodowej prowadzonej przez tut. OPS,
tj. osób:
• niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
• chorujących psychicznie,
• długotrwale bezrobotnych,
• uzależnionych od alkoholu,
• zwalnianych z zakładów karnych.
Z każdym uczestnikiem projektu podpisano umowę zlecenie, która regulowała
zasady doręczania bezadresowego, bezpłatnego miesięcznika wydawanego przez Urząd
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pt. „Twoje Bemowo”. Nad całością realizacji zadania
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czuwali pełnoetatowi pracownicy Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, wspierani przez kierowcę Ośrodka. Jednocześnie,
pracownicy/kolporterzy
wymagający
wsparcia
(osoby
niepełnosprawne
lub niesamodzielne) podczas wykonywania pracy mogli liczyć na pomoc pracowników,
którzy uczestniczyli z nimi w realizacji powierzonych zadań. Uczestnicy projektu zostali
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kolportaż miesięcznika „Twoje Bemowo” odbywał się w terminach
wyznaczonych przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i trwał średnio 5 dni
roboczych w każdym miesiącu. Po wykonanej pracy kolporterzy wystawiali rachunki
za zrealizowaną usługę, na podstawie których było im wypłacane wynagrodzenie.
Spośród 26 kolporterów biorących udział w Projekcie 9 osób podjęło zatrudnienie
na otwartym rynku pracy.
Koszt Projektu wyniósł 55 096, 12 zł, został pokryty ze środków własnych OPS,
przekazanych specjalnie na ten cel przez Urząd Dzielnicy.

4. PROJEKTY NA RZECZ POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ „ BEZDOMNI ZIMĄ”

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2018 r. pomiędzy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej a IV Oddziałem Terenowym Straży Miejskiej
w miesiącach zimowych, w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 6 marca 2019 r. realizowany
był partnerski Projekt „Bezdomni Zimą”.
W ramach Projektu pracownicy Ośrodka wraz z dyżurującymi funkcjonariuszami
Straży Miejskiej zrealizowali 9 wyjazdów patronażowych do 12 miejsc przebywania
osób bezdomnych na terenie Dzielnicy Bemowo (tj. ogródki działkowe, pustostany,
altanki śmietnikowe, przystanki autobusowe itp.).
Celem wizyt było zapobieganie utracie życia osób bezdomnych przez
wychłodzenie w okresie zimowym. W czasie wizyt zwracano uwagę na ogólne
funkcjonowanie osób bezdomnych, ich stan zdrowia i trzeźwości, temperaturę
zajmowanych miejsc pobytu i możliwości ich ogrzania. Zapewniono koce i inne
okrycia chroniące przed utratą ciepła.
Osobom bezdomnym każdorazowo proponowano pomoc w umieszczeniu
w noclegowniach bądź w schroniskach wraz z możliwością dowiezienia, jednak
z powyższego skorzystała jedynie niewielka część osób bezdomnych, m. in. z uwagi na
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występujący u ww. problem uzależnień. Bezdomnym przekazywano zawsze aktualne
wykazy miejsc w placówkach pomocowych (adresy jadłodajni, noclegowni, schronisk,
a także łaźni oraz miejsc, w których mogą zostać objęci pomocą medyczną). Prowadzono
również pracę socjalną, motywowano do zmiany aktualnej sytuacji życiowej, wyjścia
z bezdomności a także do podjęcia dobrowolnego leczenia uzależnienia.
Osoby bezdomne objęte były pomocą w formie zasiłków okresowych i celowych
na zakup żywności, leków, opału na zimę, odzieży, obuwia oraz w formie gorącego
posiłku. Część z nich
korzystała także ze stałej pomocy, tj. zasiłku stałego
z uwagi na niepełnosprawność i niezdolność do pracy wraz z opłaceniem składki
na ubezpieczenie zdrowotne.
Miejsca przebywania osób bezdomnych są monitorowane przez pracowników
socjalnych również poza okresem zimowym, w trakcie całego roku kalendarzowego,
w czasie wykonywania przez nich pracy w środowisku. W sytuacji wystąpienia
konieczności podjęcia interwencji, do działań są angażowani dodatkowo funkcjonariusze
Straży Miejskiej.
W okresie zimowym (a następnie w ciągu roku) monitorowano 12
niemieszkalnych miejsc przebywania 52 osób bezdomnych.

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE DOTYCZĄCE LICZENIA OSÓB BEZDOMNYCH

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w lutym 2019 r. w ramach
ogólnopolskiego badania dotyczącego liczenia osób bezdomnych, przeprowadzili badanie
na terenie Dzielnicy Bemowo. Badanie odbywało się we współpracy ze streetworkerami
Stowarzyszenia MONAR i funkcjonariuszami Straży Miejskiej. W akcji udział wzięło
13 pracowników socjalnych, 4 strażników miejskich (2 oddelegowane samochody Straży
Miejskiej) oraz 2 streetworkerów. W trakcie badania zlokalizowano 52 osoby
bezdomne, z którymi przeprowadzono ankiety diagnozujące ich sytuację życiową.
Z ankiet wynikało, że głównymi deklarowanymi przyczynami bezdomności były
konflikty rodzinne, bezrobocie oraz uzależnienie od alkoholu. Dominującym źródłem
dochodu osób bezdomnych była sprzedaż surowców wtórnych oraz praca dorywcza.
Większość osób bezdomnych nie posiadała dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Najczęstszymi formami pomocy, z których osoby bezdomne korzystały była pomoc
w formie gorącego posiłku, wsparcia finansowego oraz odzieży.
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GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Projekt socjalny pn. „Grupa wsparcia dla osób bezdomnych” realizowany był
w okresie 22.01.2019 r.– 03.12.2019 r. w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Lazurowa 14.
Odbiorcami projektu było 9 osób bezdomnych, które zrealizowały Indywidualny
Program Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji
Społecznej”, otrzymały rekomendacje do uzyskania lokalu socjalnego z zasobów
m.st. Warszawy i w dalszym stopniu pozostawały w monitoringu tut. OPS.
Głównym
celem
projektu
było
wspieranie
motywacji,
aktywności
i odpowiedzialności uczestników w okresie oczekiwania na przydział mieszkania,
a także pomoc w planowaniu i realizacji remontów i wystroju mieszkań.
Zmiana miejsca zamieszkania, remont i urządzanie się są sytuacjami o wysokim stopniu
stresogenności, w związku z tym jest jak najbardziej pożądane towarzyszenie osobom,
które doświadczają tych sytuacji. W związku z powyższym grupa wsparcia nastawiona
była na realizację następujących celów szczegółowych:
• udzielanie wsparcia emocjonalnego,
• wspieranie w realizacji planów związanych z samodzielnym zamieszkaniem,
• udzielanie praktycznej pomocy w planowaniu i realizacji remontu oraz
kompletowaniu wyposażenia,
• szukanie sposobu rozwiązań pojawiających się problemów,
• służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych,
• motywowanie do dbania o własne zdrowie, w tym utrzymywanie trzeźwego stylu
życia.
W trakcie spotkań grupy wsparcia poruszano tematy związane z:
• komunikacją interpersonalną, mające na celu pokazanie uczestnikom takich form
komunikacji, które służą relacjom międzyludzkim, ułatwiają unikanie konfliktów
i osiąganie celów. Uczestnicy uczyli się słuchać, udzielać informacji zwrotnych,
stosować komunikat „ja”, parafrazę i inne narzędzia;
• rozumieniem uczuć i emocji, mające na celu zachęcenie uczestników do
przyjrzenia się swoim uczuciom, odblokowania uczuć skrywanych oraz
bezpiecznego i świadomego ich wyrażania i przeżywania zarówno w trakcie pracy
grupowej jak i z czasem przenoszenia tego doświadczenia do życia poza grupą;
• pełnieniem ról życiowych i społecznych oraz budowaniem wiary we własne
możliwości, których celem było zachęcenie uczestników do analizy pełnionych ról
życiowych i społecznych, a także umożliwienie lepszego poznania siebie
i akceptowania własnej osoby bez negatywnej oceny i samokrytycyzmu;
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• radzeniem sobie ze stresem i rozwiązywaniem konfliktów, mające na celu
pokazanie, jak można bezpiecznie radzić sobie ze stresem i agresją, a także
rozwiązywać konflikty w sposób efektywny;
• planowaniem i realizacją własnych celów, podczas których uczestnicy poznali
zasady efektywnego i prawidłowego planowania uwzględniającego przewidywanie
oczekiwanego rezultatu, własny wpływ na osiągnięcie celu i inne ważne elementy
składowe. Mieli okazję też doświadczyć radości płynącej z planowania i osiągania
celów;
• asertywnością i określaniem własnych granic, podczas których uczestnicy uczyli
się rozpoznawać własne potrzeby, nabyli umiejętność lepszego poznawania siebie.
Łącznie odbyło się 17 spotkań grupowych, w tym 1 spotkanie z Naczelnikiem
Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
podczas którego uczestnicy otrzymali informacje dotyczące praw i obowiązków najemcy
oraz zapisów wynikających z umowy najmu lokalu.
Projekt zrealizowano w ramach etatów OPS.

5. PROJEKTY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

PROJEKT „BUDOWANIE MOCY – STOP PRZEMOCY NA BEMOWIE”

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie Dzielnicy Bemowo w 2019 roku Zespół Pomocy Specjalistycznej
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej podejmował szereg
działań zaplanowanych w projekcie pn. „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na
Bemowie”.
Odbiorcami projektu były osoby dorosłe, doświadczające przemocy domowej,
zagrożone występowaniem przemocy bądź po doświadczeniach przemocy domowej
z terenu dzielnicy Bemowo oraz osoby stosujące przemoc. Ponadto działaniami objęci
zostali również specjaliści z różnych służb i instytucji, zaangażowani
w problematykę przemocy.
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Głównymi celami projektu było przeciwdziałanie przemocy, zatrzymanie
przemocy, pomoc w zwiększeniu mocy osobistej i odzyskaniu zdolności do radzenia
sobie w zdrowy, bezpieczny sposób a także odbudowanie ważnych aspektów życia
i uzyskanie stabilizacji. Ponadto zakładano zwiększenie kompetencji w zakresie
radzenia sobie ze skutkami przemocy domowej, jak też korektę zachowań
agresywnych u osób podejrzanych o stosowanie przemocy.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół zapewniał
obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, a także uczestniczył
w szerzeniu edukacji profesjonalistów poprzez organizację szkoleń, doradztwa,
superwizji i współorganizację dzielnicowej konferencji „Zmiana jest możliwa zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie”
Projektem objętych zostało łącznie 484 osoby. Wyróżnić przy tym należy,
iż z różnych form pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej w ramach Programu
skorzystało 210 osób, klientów Ośrodka oraz 274 profesjonalistów.
W ramach projektu w 2019 roku zrealizowane zostały następujące działania:
• Poradnictwo specjalistyczne
➢ Poradnictwo rodzinne z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane
było przez indywidualny kontakt konsultantów – specjalistów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami
podejrzanymi o stosowanie przemocy. Ukierunkowane było na udzielanie
informacji, edukacji, wsparcia, motywowanie do zmiany, do skorzystania z
pomocy specjalistycznej, w tym korzystania z pomocy psychologicznej i grup
wsparcia, programów edukacyjno – korekcyjnych i leczenia uzależnień. Osoby
doświadczające przemocy otrzymywały również wsparcie w postaci planu
bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia przemocą.
Specjalistycznego poradnictwa udzielało 2 specjalistów, z porad skorzystało 138
osób (z 97 rodzin).
➢ Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne realizowane było przez
konsultanta psychologa. Spotkania z psychologiem dawały możliwość nabycia
nowych umiejętności związanych z lepszym radzeniem sobie z problemem
przemocy, uzyskanie wsparcia, odreagowania skumulowanych emocji oraz
traumy w bezpiecznych warunkach. Ponadto klientki były mobilizowane do
zmiany swojej sytuacji życiowej.
Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 109 osób (z 92 rodzin).
➢ Doradztwo specjalistyczne dla pracowników socjalnych i innych
specjalistów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy
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realizowane było przez czterech konsultantów Zespołu Pomocy Specjalistycznej
ds. Przeciwdziałania Przemocy.
W 2019 roku odbyli oni łącznie 185 wspólnych wyjść z pracownikami i innymi
specjalistami Ośrodka, uczestniczyli w 125 spotkaniach grup roboczych.
• Zajęcia grupowe
➢ Grupowy trening budowania mocy dla kobiet wychodzących z przemocy
w rodzinie.
W 2019 roku zaproponowano nową
formę grupowego wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą. W dwóch
cyklach przeprowadzono trening
rozwojowy
mający
na
celu
wzmocnienie
poczucia
własnej
wartości uczestniczek, zwiększenie
umiejętności społecznych, w tym
skuteczną komunikację, asertywność,
konstruktywne
rozwiązywanie
konfliktów. Praca ukierunkowana
była na rozwój osobisty uczestniczek
i wymianę doświadczeń. Treningi
podlegały regularnej superwizji prowadzonej przez superwizora Stowarzyszenia
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
W obydwu treningach (13 spotkań w I cyklu i 6 spotkań w II cyklu) uczestniczyło
łącznie 11 osób.
➢ Grupa wsparcia.
Zajęcia grupy wsparcia adresowane były do osób, które wyszły już
z bezpośredniego doznawania przemocy. Celem grupy było uzyskanie
emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie umiejętności radzenie sobie
w trudnych sytuacjach życiowych, często wynikających z osamotnienia
i izolacji poprzez korzystanie ze wsparcia grupy oraz doświadczenia
pozytywnych relacji w grupie. Największą siłą grupy były same uczestniczki,
które dzieląc się własnym doświadczeniem w atmosferze zaufania i szczerości
dawały sobie cenne wskazówki do budowania życia „po nowemu”, wzajemnie
motywowały się do działania.
Odbyło się 5 spotkań grupy, wzięło w nich udział 8 osób.
Z uwagi na długofalową pracę z uczestniczkami grupy, w 2019 roku podjęto
decyzję o wygaszeniu tej formy wsparcia.
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➢ Warsztat WenDo.
Szkolenie mające na celu nabycie przez osoby dotknięte problemem przemocy
umiejętności skutecznej samoobrony fizycznej, psychicznej i słownej, nabycie
umiejętności radzenia sobie ze strachem, przekazywania spójnego komunikatu
mowy ciała i komunikatu werbalnego, wzmacniające poczucie pewności siebie
i własnej wartości. Dwudniowy warsztat poprowadzony był przez certyfikowaną
trenerkę WenDo.
Uczestniczkami szkolenia było 14 kobiet.
➢ Warsztat edukacyjno-korekcyjny, motywujący do zmiany zachowań
skierowany do osób nieradzących sobie ze złością i kontrolowaniem
zachowań agresywnych.
Zajęcia adresowane były do osób objętych
procedurą „Niebieskie Karty” oraz
wszystkich
mieszkańców
Dzielnicy
Bemowo, którzy identyfikowali u siebie
trudności
z
kontrolowaniem
złości
i
zachowań
agresywnych.
Podczas
spotkania uczestnicy mieli możliwość
nabycia nowych umiejętności zarządzania
swoimi emocjami (co w przyszłości miało
pomóc w uniknięciu nieadekwatnych
metod radzenia sobie ze złością). Poznali
ponadto asertywne zachowania, które
w efekcie mają zwiększyć życzliwość
w relacjach z innymi ludźmi, nabyli
umiejętności adekwatnego reagowania
w różnorodnych sytuacjach społecznych.
Uczestnikami warsztatu było 6 panów.
• Otwarte spotkania wykładowe
W ciągu roku zrealizowano 2 spotkania otwarte, adresowane do mieszkańców Dzielnicy
i mające na celu przybliżenie problematyki przemocy w rodzinie, w tym przedstawienie
wiedzy prawnej, psychologicznych aspektów funkcjonowania związanych z przemocą
domową, problematyki współuzależnienia oraz procedury „Niebieskie Karty”
w praktyce. Na każdym spotkaniu była możliwość zadawania pytań i uzyskania porad:
➢ Spotkanie edukacyjno – informacyjne p.n. „Czy potrzebuję pomocy”
poprowadzone przez psychologa specjalizującego się w sprawach przemocy
domowej, terapeutę uzależnień.
W spotkaniu wzięło udział 6 osób.
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➢ Spotkanie edukacyjne pn. „Przemoc psychiczna – jak ją rozpoznać?”– mające
charakter wykładowo-warsztatowy, poprowadzone przez certyfikowanego
specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy.
W spotkaniu wzięło udział 21 osób.
•

Spotkania integracyjne, których celem było wzmacnianie poczucia wspólnoty,
koleżeństwa, wsparcia wynikającego z bezpiecznych relacji, zmniejszenie poczucia
osamotnienia, które towarzyszy osobom borykającym się z problemem przemocy,
możliwość spotkania się i skupienia uwagi na atrakcyjnych aspektach życia.
W ramach programu zorganizowano 4 spotkania integracyjno – relaksacyjne dla
uczestniczek indywidualnego oraz grupowego wsparcia, w tym:
➢ Wiosenne zajęcia relaksacyjne, podczas którego uczestniczki projektu miały
okazję wziąć udział w twórczych warsztatach manualnych z decoupage.
W zajęciach uczestniczyło 11 kobiet.
➢ Wyjście do teatru. Panie miały okazję obejrzeć spektakl „Aida” w Teatrze
Muzycznym Roma. Spotkanie w teatrze dało możliwość spotkania się w innych
okolicznościach niż dotychczas oraz pozwoliło na zamodelowanie jednej
z form spędzania czasu wolnego.
W wydarzeniu uczestniczyło 15 osób.
➢ Zimowe zajęcia relaksacyjne z terapii zajęciowej, podczas którego uczestniczki
projektu wykonywały ozdobne szkatułki na drobiazgi, dzięki czemu mogły się
zrelaksować i aktywie spędzić czas wolny.
W zajęciach uczestniczyło 19 osób.
➢ Okolicznościowe spotkanie świąteczne, adresowane do osób doznających
przemocy w rodzinie, objętych w 2019 roku indywidualnym oraz grupowym
wsparciem w ramach programu.
Wigilijne Spotkanie Świąteczne jest swego rodzaju corocznym podsumowaniem
realizowanych przez Ośrodek działań na rzecz osób doznających przemocy. Jest
też okazją do miłego spędzenia czasu w bezpiecznym otoczeniu, kultywowania
tradycji, wymiany refleksji i oczekiwań na przyszłość pomiędzy klientkami
a osobami udzielającymi wsparcia. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie nie
często mają możliwości spędzenia Świąt w bezpiecznej, życzliwej atmosferze.
W spotkaniu uczestniczyło 20 kobiet.

• Szkolenia, spotkania doradcze i superwizje dla pracowników Ośrodka oraz służb
realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy
W trosce w jak najbardziej profesjonalną realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie Ośrodek wspierał pracowników socjalnych oraz innych
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profesjonalistów z terenu Dzielnicy Bemowo w rozwoju ich umiejętności
zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy. W roku 2019 zorganizowano:
➢ Szkolenie z prokuratorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli dla
przedstawicieli pomocy społecznej i policji w zakresie realizacji Procedury
„Niebieskie Karty”
W szkoleniu uczestniczyło 41 osób.
➢ Cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego
Komisariatu Policji Bemowo, z zakresu realizacji Procedury „Niebieska Karta”,
tj. przesłanek do uruchamiania procedury, etapów jej prowadzenia, specyfiki
funkcjonowania osób doznających przemocy oraz rozróżniania konfliktu
od przemocy.
W czterech szkoleniach uczestniczyło łącznie 27 funkcjonariuszy.
➢ Spotkanie doradcze z psychologiem w zakresie pracy ze sprawcą przemocy,
skierowane do przedstawicieli bemowskich służb i instytucji realizujących
Procedurę „Niebieska Karta” (we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).
W spotkaniu wzięło udział 25 osób.
➢ 24 spotkania superwizyjne grupowe dla przedstawicieli poszczególnych grup
roboczych, w których uczestniczyło 48 osób oraz 65 superwizji indywidualnych
dla pracowników socjalnych i konsultantów realizujących Procedurę „Niebieskie
Karty”, z których skorzystało 20 osób (we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”)
OBSŁUGA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNA
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W roku 2019 podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek prowadził obsługę organizacyjno
– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zrealizowano następujące zadania:
➢ Zapewniono obsługę biurową 238 Procedur „Niebieskie Karty”
(w 223 rodzinach), w tym 128 uruchomionych w 2019 roku.
W ramach procedur przyjęto i wysłano 4 704 pisma.
➢ Zapewniono przez pracowników merytorycznych Ośrodka koordynację pracy
98 grup roboczych (z czego 39 powołano w roku 2019), które w ciągu roku
odbyły 267 spotkań, w których uczestniczyło 155 osób.
➢ Prowadzono komputerową bazę danych procedury „Niebieskie Karty” (NK)
w programie POMOST NK.
➢ Zapewniano bezpieczeństwo wszelkich dokumentów zawierających dane
osobowe, w tym dokumentów tworzonych komputerowo poprzez odpowiednie
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zabezpieczenia techniczne dotyczące wyposażenia pomieszczeń i sieci
komputerowej, a także procedurę upoważnień do dostępu do danych.
➢ Zapewniono obsługę w zakresie przygotowania sprawozdań kwartalnych
półrocznych i rocznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
➢ Zapewniano dostępność pomieszczeń i dostosowano je dla potrzeb Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
➢ Zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną:
• 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, który obradował nad kwestiami
strategicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi realizacji procedury
„Niebieskie Karty”.
• 27 posiedzeń Podzespołu ds. Procedury „Niebieskie Karty”, który
zajmował się diagnozą sytuacji w rodzinie pod kątem występowania
przemocy, planowaniem i realizacją zadań ukierunkowanych na zatrzymanie
przemocy w rodzinie i utrwaleniem bezpieczeństwa oraz monitoringiem
sytuacji w rodzinie za pośrednictwem służb zaangażowanych w procedurę
NK.
• 3 posiedzeń Podzespołu ds. realizacji strategii przeciwdziałania
przemocy, który planował i realizował działania w obszarze przeciwdziałania
przemocy na terenie Dzielnicy Bemowo.
Łącznie obsłużono 37 posiedzeń, na które oprócz dostępności pomieszczeń
i sprzętu składało się przygotowanie stosownej dokumentacji, w tym dokumentacji
procedur „Niebieskie Karty”, protokołowanie oraz przygotowanie i obsługa kancelaryjna
korespondencji zgodnie z zaleceniem Zespołu/Podzespołu.
SEMINARIUM DLA PROFESJONALISTÓW
„WSPÓLNIE – INTERDYSCYPLINARNIE – SKUTECZNIE PRZECIW
PRZEMOCY NA BEMOWIE”
W dniu 8 października 2019r. miało miejsce Lokalne Seminarium
pn.: „Wspólnie – Interdyscyplinarnie – Skutecznie przeciw przemocy na Bemowie”.
Uczestnikami tego wydarzenia byli profesjonaliści z dzielnicy Bemowo, którzy na
co dzień mogą w swojej pracy spotkać się z osobami i rodzinami uwikłanymi
w problem przemocy w rodzinie, m.in., przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo (pracownicy socjalni, konsultanci, asystenci rodziny), funkcjonariusze
Komendy Policji Warszawa Bemowo, w tym dzielnicowi, przedstawiciele Wydziału
Patrolowo-Interwencyjnego KRP IV, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP IV,
Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP IV oraz Wydziału
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Profilaktyki Społecznej Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele KRPA –
Dzielnicowy Zespół Bemowo, Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota oraz Sądu
Rejonowego Warszawa - Wola. Ponadto przedstawiciele bemowskich szkół, placówek
ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką
i przeciwdziałaniem przemocy.
Celem seminarium było wzajemne poznanie się przedstawicieli w/w instytucji
i próba wspólnego wypracowania kompleksowej, interdyscyplinarnej formy pomocy
osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
Seminarium miało charakter wykładowo – warsztatowy, a zaproponowana formuła
pracy stolikowej pozwoliła wzmocnić efekt interdyscyplinarności.
Łącznie w seminarium wzięło udział 46 osób.

Seminarium dla profesjonalistów

KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA
„ZMIANA JEST MOŻLIWA”

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku wraz z Zarządem Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo zorganizował III dzielnicową konferencję
profilaktyczną pn. „Zmiana jest możliwa - zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
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Konferencja skierowana była do profesjonalistów pomagających osobom
i rodzinom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Uczestnikami byli
przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Komisji Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych,
Dzielnicowych
Zespołów
KRPA,
Zespołów
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawiciele
lokalnych instytucji i placówek: Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony
Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz innych współpracujących podmiotów.
W Konferencji wzięło udział 153 profesjonalistów z terenu Warszawy zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele służb publicznych, praktycy interwencji i pomagania mieli
możliwość zapoznania się z lokalnie podejmowanymi działaniami w obszarze
przeciwdziałania przemocy, a przede wszystkim mieli stworzone doskonałe warunki
do doskonalenia metody i techniki pracy z rodziną w Podejściu Skoncentrowanym
na Rozwiązaniach.
Zauważyć przy tym należy, że cykliczne spotkania profesjonalistów stwarzają
okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień podejmującymi
działania interwencyjne i pomocowe wobec osób dotkniętych problemem przemocy.
Ponadto przy okazji spotkania licznego grona profesjonalistów zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy wyróżniono 3 przedstawicieli instytucji z terenu Dzielnicy
Bemowo, podejmujących skuteczne działania wspierające osoby doznające przemocy
w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Doceniono zaangażowanie
2 przedstawicieli pomocy społecznej i 1 przedstawiciela policji.
Koszt organizacji Konferencji pokryty został ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
„WIDZISZ? REAGUJ! – JEŚLI NIE TY, TO KTO?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy Bemowo w okresie IX - XII 2019r. zrealizowali pierwszą Bemowską
Kampanię na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Widzisz? Reaguj! - Jeśli nie Ty,
to kto?”, której realizację wspierał Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kampania skierowana była do wszystkich mieszkańców Dzielnicy,
potencjalnych świadków przemocy w rodzinie i miała na celu zwiększenie
świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej, podwyższenie
motywacji do właściwych zachowań, osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec
przejawów przemocy, a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych
w bliższym i dalszym otoczeniu.
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Wśród celów szczegółowych Kampanii wyróżniono:
• upowszechnienie wśród mieszkańców
Bemowa wiedzy nt. form przemocy oraz
symptomów
wskazujących
na
występowanie przemocy w rodzinie;
• upowszechnienie wśród mieszkańców
Bemowa informacji o działających
lokalnie instytucjach, świadczących
pomoc
osobom
doświadczającym
przemocy w rodzinie;
• ujednolicenie wiedzy nt. zjawiska
przemocy i przeciwdziałania mu wśród
przedstawicieli
służb
realizujących
zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy;
• promowanie prawidłowej komunikacji
wśród dzieci i młodzieży.
Inicjatorom Kampanii zależało na dotarciu z przesłaniem Kampanii do jak
największej grupy mieszkańców tak, aby wyposażyć ich w wiedzę o możliwościach
pomocy oraz zachęcić do bezpiecznego reagowania w sytuacjach, gdy istnieje
przypuszczenie zagrożenia przemocą. W związku z powyższym organizatorzy starali
się zaangażować jak największą liczbę instytucji i podmiotów działających lokalnie,
by zwrócić uwagę mieszkańców na problem przemocy, wzbudzić motywację
i gotowość do reagowania.
Informacje o poszczególnych działaniach w ramach Kampanii zamieszczane były
na bieżąco na stronie internetowej kampanii, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu
Dzielnicy, w tym mediach społecznościowych, lokalnej prasie oraz na ulotkach
informacyjnych.
W ramach Kampanii zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
➢ Inauguracja Bemowskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy
„Widzisz? Reaguj! - Jeśli nie Ty, to Kto?” dla mieszkańców Dzielnicy na Pikniku
Profilaktycznym oraz dla służb i lokalnie działających instytucji na specjalnie
przygotowanym Spotkaniu Informacyjnym.
➢ Utworzenie strony internetowej Kampanii www.widzisz-reaguj.pl,zawierającej
informacje na temat zjawiska przemocy, rodzajów i form przemocy, mechanizmów
przemocy, roli świadka, przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy,
procedury „Niebieskie Karty” oraz kompetencji Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Na stronie udostępniono także bazę placówek pomocowych z terenu Bemowa oraz
Warszawy.
Opracowanie, wydruk i rozpowszechnienie wśród mieszkańców, lokalnych
instytucji oraz służb materiałów informacyjnych o zjawisku przemocy oraz
realizowanej Kampanii (ulotki, plakaty).
Opracowanie, wydruk i rozpowszechnienie wśród podmiotów realizujących
Procedurę NK oraz odpowiedzialnych za realizowanie zadań w obszarze
przeciwdziałania przemocy „Vademecum profesjonalisty - informatora dla służb
realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w dzielnicy Bemowo”
Promocja Kampanii w lokalnych mediach – w bezpłatnym miesięczniku „Twoje
Bemowo” opublikowano w okresie Kampanii cztery artykuły informujące
o zjawisku przemocy, roli świadka, a ponadto przybliżające mieszkańcom ideę
Kampanii i informujące o toczących się w jej ramach wydarzeniach. Ponadto
popularyzowano treści Kampanii za pośrednictwem Facebooka i dzielnicowego
systemu powiadamiania sms-owego.
Program Profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy
Bemowo „Widzę? Reaguję! Jeśli nie Ja, To kto?” mający na celu uwrażliwienie
dzieci, nauczycieli/wychowawców i rodziców na przejawy złego traktowania
(różnorodne rodzaje, formy i strategie przemocy); motywowanie do korzystania
z akceptowalnych zachowań oraz form komunikacji budujących pozytywne
relacje; uświadomienie, z jakich sposobów przeciwdziałania zachowaniom
przemocowym każdy człowiek (w tym dziecko) może skorzystać, mając
równocześnie na względzie własne możliwości i własne bezpieczeństwo.
Odbiorcami Programu Profilaktycznego byli uczniowie z klas IV i V szkół
podstawowych z terenu Dzielnicy Bemowo oraz ich rodzice, a także kadra
pedagogiczna. Do udziału w Programie Profilaktycznym przystąpiło 12 szkół
podstawowych (98 klas, w tym 2228 uczniów). Program został przeprowadzony
przez 91 realizatorów przeszkolonych w trybie kaskadowym w ramach Kampanii.
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w zakresie profilaktyki
zjawiska przemocy i wydanie kalendarza z pracami laureatów – był on
wydarzeniem towarzyszącym Programowi. W konkursie wzięło udział 8 szkół,
które zgłosiły łącznie 17 prac konkursowych. Zwycięskie prace zostały wydane
w formie kalendarza na 2020 rok, który został rozpowszechnionych w lokalnych
instytucjach.
Tydzień Profilaktyki (2 – 6 grudnia 2019r.), w ramach którego na terenie
publicznych miejsc w Dzielnicy Bemowo odbywały się spotkania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy
z mieszkańcami. Ideą tych spotkań było wyjście służb naprzeciw mieszkańcom
Dzielnicy i umożliwienie bezpośredniego kontaktu z pracownikami różnych
instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, możliwość
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zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, uzyskania informacji na temat
możliwych form wsparcia.
Koszt realizacji Kampanii pokryty został ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo.
Koszt realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wydatkowany ze środków OPS wyniósł 18 486,47 zł.

6. PROJEKTY NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny napotykają na szereg trudności
w życiu codziennym. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania zmierzające do
poprawy funkcjonowania osób z tych środowisk. Uzupełnieniem pomocy wynikającej
z ustawy o pomocy społecznej są projekty socjalne skierowane zarówno do osób
niepełnosprawnych, jak też do rodzin czy opiekunów osób niepełnosprawnych.
PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB Z ZESPOŁAMI OTĘPIENNYMI
ORAZ ICH OPIEKUNÓW
W 2019r. mieszkańcy Dzielnicy mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy w ramach
działającego w OPS Punktu Informacyjnego dla Osób z Zespołami Otępiennymi oraz ich
opiekunów. Oferta Punktu obejmowała między innymi udzielanie informacji nt.:
✓ możliwości uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej, medycznej,
prawnej oraz przysługujących ulg i uprawnień;
✓ dostępności placówek pomocowych, placówek służby zdrowia oraz oferty
opiekuńczo-terapeutycznej;
✓ organizacji środowiska i czasu osoby chorej;
✓ oferty wsparcia dla opiekunów osób długotrwale chorych.
Zadanie realizowane było przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach
etatów. Z oferty Punktu w 2019r. skorzystało 45 rodzin.

GRUPA WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CIERPIĄCYCH NA CHOROBĘ
ALZHEIMERA ORAZ WARSZTATY ZAJĘCIOWE DLA OSÓB CHORYCH
Projekt stanowił kontynuację działań rozpoczętych w listopadzie 2017 roku na rzecz osób
i rodzin z chorobą Alzheimera. Realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.
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przez zespół pracowników Działu Wsparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz zaproszonych specjalistów.
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca gdzie opiekunowie oraz osoby chore
mogą otrzymać pomoc i wsparcie specyficzne ze względu na problem z jakim się
na co dzień mierzą.
Działania zaproponowane w projekcie koncentrowały się w trzech obszarach:
• edukacyjnym – poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń w oparciu o własne
przeżycia opiekunów, spotkania i warsztaty ze specjalistami oraz ekspertami;
• relaksu i wytchnienia – poprzez umożliwienie uczestniczenia w imprezach
okolicznościowych oraz wyjściach do różnorodnych instytucji kultury;
• zajęć dla osób chorych – w celu utrzymania ich poziomu funkcjonowania
i opóźniania postępu choroby.
W okresie realizacji Projektu zrealizowano niżej wymienione zadania:
➢ Spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na Chorobę
Alzheimera
Spotkania warsztatowe z elementami edukacji lub psychoedukacji odbywały się
w Ośrodku pomocy Społecznej, w środy, w godzinach od 14.00 do 16.00. Dotyczyły
następujących obszarów tematycznych:
✓ Emocje;
✓ Depresja;
✓ Podmiotowość w relacji opiekun – chory;
✓ Rola poczucia winy i przebaczenia w relacjach opiekun-chory;
✓ Strata, odchodzenie i śmierć osoby bliskiej – świadome towarzyszenie w bólu;
✓ Refleksoterapia;
✓ Zamiana ról społecznych w sytuacji długotrwałej opieki nad osobą z chorobą
Alzheimera;
✓ Bezpieczny dom;
✓ Trening poznawczy;
✓ Zjawisko wypierania jako mechanizm obronny.
W czasie realizacji Projektu odbyło się 18 spotkań Grupy Wsparcia.
➢ Warsztaty zajęciowe dla osób chorych
Równolegle do zajęć dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Spotkania
z zainteresowanymi
prowadził psycholog oraz instruktorka terapii zajęciowej.
W zajęciach praktycznych i dydaktycznych wykorzystywano m.in. zestawy ćwiczeń
funkcji poznawczych. Miały one za zadanie wzmacniać wszystkie funkcje mózgu,
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których praca ulega pogorszeniu wraz z rozwijaniem się choroby: zapamiętywanie,
rozumowanie, liczenie, uwaga, spostrzegawczość, planowanie. Zadania miały formę
głównie pisemną i ustną. Poziom trudności i forma zajęć były dobierane
do indywidualnych możliwości chorego. W ramach spotkań terapeutycznych
wykonywano również prace manualne.
W czasie realizacji Projektu odbyło się 17 spotkań dla osób chorych.
➢ Spotkania warsztatowe wspólne dla osób chorych i ich opiekunów
Spotkania o charakterze integrującym z elementami edukacji na temat organizowania
czasu wolnego. Tematami spotkań były:
✓ Okolicznościowe ozdoby wielkanocne,
✓ Po co nam kasztany?,
✓ Anioły i inne ozdoby bożonarodzeniowe;
✓ Terapia zajęciowa – inspiracja i praktyka,
✓ Joga śmiechu,
✓ Tai-chi.
W czasie realizacji Projektu odbyło się 6 wspólnych spotkań warsztatowych.
➢ Spotkania kulturalno – rozrywkowe, okolicznościowe i wycieczki
Ważnym zadaniem projektu były spotkania kulturalno – rozrywkowe i okolicznościowe,
integrujące środowisko osób chorych i ich opiekunów oraz uatrakcyjniające
i uprzyjemniające codzienne życie. Wśród propozycji kulturalno – rozrywkowych
znalazły się:
✓ wyjścia do kina na seanse filmowe pt. „Cała prawda o Szekspirze” oraz
„Piłsudski”;
✓ wyjścia do Muzeum Narodowego, do Zamku Królewskiego, do Muzeum Marii
Skłodowskiej – Curie – zwiedzanie wystaw z przewodnikiem;
✓ wyjście do Teatru Kamienica na spektakl pt. „Niespodzianka”.
Ponadto dla grupy uczestników projektu zostały zorganizowane uroczyste spotkania
świąteczne: z okazji Świąt Wielkanocnych i z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Uzupełnieniem oferty relaksacyjno – wytchnieniowej dla uczestników projektu
była możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych. Zarówno opiekunowie
jak i osoby chore uczestniczyły wspólnie z Klubem Seniora „Sami Swoi”
w wycieczkach jednodniowych; do Płocka, do Łodzi oraz do Puszczy Mariańskiej,
Jaktorowa i Grodziska Mazowieckiego.
W czasie realizacji Projektu zrealizowano 8 spotkań integracyjnych (w tym 6 kulturalno
– rozrywkowych) i 3 wycieczki.
W zajęciach uczestniczyło 20 osób, w tym 15 opiekunów oraz 5 osób chorych.
Koszt projektu w 2019 r. wyniósł 6 496,66 zł, pokryty ze środków własnych Ośrodka.
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SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od kwietnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy Z Bemowskim
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ,,Nie jesteśmy sami” uruchomił projekt
socjalny ,,Spotkania edukacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych”.
Spotkania miały na celu wyposażenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami
(mieszkańców Dzielnicy Bemowo) w praktyczną wiedzę i umiejętności z różnych
dziedzin, które pozwolą im lepiej radzić sobie z opieką nad osobą zależną
a jednocześnie poprawią ich funkcjonowanie społeczne.
W 2019 r. zrealizowano 3 spotkania edukacyjne (w których każdorazowo uczestniczyło
20 osób) tj. z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Stołecznego
Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz z pracodawcą zatrudniającym osoby
z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań ich uczestnicy zapoznani zostali z ofertą
skierowaną do osób z niepełnosprawnościami realizowaną przez ww. podmioty.
Spotkania odbywały się w siedzibie Klubu Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Górczewska’’ przy ul. Doroszewskiego 5 w Warszawie - łącznie w 3 spotkaniach
uczestniczyło 30 osób.
Każdorazowo w spotkaniu edukacyjnym, ale również podczas comiesięcznych spotkań
Stowarzyszenia uczestniczył pracownik OPS, który na bieżąco udzielał osobom
zainteresowanym informacji dot. zagadnień związanych z kwestiami zabezpieczenia
społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Koszt realizacji projektu w 2019r. wyniósł 117,15 zł (zakup artykułów na przygotowanie
poczęstunku).
DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W maju 2019r. z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział ZUS
w Warszawie - Inspektorat Wola, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się
spotkanie pn.: ,,Dzień Osób z Niepełnosprawnością’’. Podczas spotkania, przedstawiciele
ZUS, OPS oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy wygłosili prelekcje poświęcone: zagadnieniom zdrowego
stylu życia, zasadom orzecznictwa w ZUS oraz ofercie OPS skierowanej do środowiska
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osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przygotowane zostały stoiska informacyjne
ZUS i OPS dotyczące oferty tych placówek.
W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. Projekt zrealizowano bezkosztowo.

7. PROJEKTY DLA SENIORÓW

W dzielnicy Bemowo zamieszkuje 28315 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym,
co stanowi ponad 23,5% ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy.
Ośrodek Pomocy Społecznej od 2017 roku systematycznie realizuje zadania
wskazane w dokumencie „Kierunki działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy” pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo
oraz przez Radę Dzielnicy Bemowo. „Kierunki działań na rzecz seniorów” to strategiczny
plan działań na najbliższe lata na rzecz mieszkańców Dzielnicy w wieku 60+ opracowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych
i Zdrowia.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO W 2019
ROKU TRZECI ROK Z RZĘDU ZOSTAŁ LAUREATEM KONKURSU

„MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”
(EDYCJA NA LATA 2019-2021

FORUM BEMOWSKICH SENIORÓW

Inicjatywa społeczna utworzenia Forum Bemowskich Seniorów powstała w związku
z postępującymi zmianami demograficznymi zachodzącymi w Dzielnicy Bemowo
polegającymi na systematycznym powiększaniu się populacji osób w wieku 60+
i rosnącym zapotrzebowaniu na działania na rzecz tej grupy społecznej oraz w związku
z potrzebą:
• powstania zintegrowanego systemu polityki senioralnej adekwatnego do potrzeb
seniorów zamieszkujących na terenie Dzielnicy Bemowo,
• wsparcia i integracji środowiska lokalnego seniorów,
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• współpracy i wymiany doświadczeń na temat oferty wsparcia i aktywizacji
realizowanych przez liczne placówki, instytucje, organizacje pozarządowe, związki
wyznaniowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Dzielnicy Bemowo.
•
Forum zrzesza ponad 30 podmiotów (instytucji, organizacji, itp.) działających na rzecz
seniorów. W 2019 roku Forum Bemowskich Seniorów kontynuowało swoją działalność.
W okresie od lutego do grudnia odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyło średnio
28 osób reprezentujących kilkanaście placówek/instytucji/organizacji dla seniorów.
Działalność Forum Bemowskich Seniorów w 2019 roku koncentrowała się na współpracy
przy realizacji następujących inicjatyw na rzecz osób starszych:
• Program „Bezpieczny Senior na Bemowie”,
• „Wczasy dla Seniorów”- III edycja,
• Obchody Warszawskich Dni Seniora na Bemowie,
• Udział Forum Bemowskich Seniorów w Jarmarku Kreatywności,
• Dzielnicowy Bal Seniora,
• „Bemowska Koperta Życia”.

Spotkanie Forum Bemowskich Seniorów

PROGRAM „BEZPIECZNY SENIOR NA BEMOWIE”

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w dalszym ciągu
kontynuował działania edukacyjno – informacyjne mające na celu podniesienie
świadomości seniorów w kwestii bezpieczeństwa oraz bezpiecznych sposobów
reagowania w sytuacjach zagrożenia. Dzielnicowy program „Bezpieczny Senior na
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Bemowie” trwający cały rok realizowany był we współpracy z Urzędem Dzielnicy
Bemowo, Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego dla Dzielnicy
Bemowo, Policją i Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną Dzielnicy Bemowo oraz
Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Patronat nad całością przedsięwzięcia objęła
Burmistrz Dzielnicy Bemowo Urszula Kierzkowska.
W ramach realizacji projektu zrealizowano 5 dzielnicowych inicjatyw na rzecz poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy w wieku 60+:
• Debata edukacyjno-szkoleniowa
Debata odbyła się w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Bemowskim Centrum Kultury. Spotkanie
zorganizowane zostało przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Dzielnicy Bemowo, Komendą Stołeczną Policji, Komendą Rejonową Policji Warszawa
IV oraz Stowarzyszeniem MANKO - Głos Seniora. Uczestnicy debaty wysłuchali trzech
ciekawych prezentacji wygłoszonych przez specjalistów, poruszających niezwykle istotne
kwestie w obszarze bezpieczeństwa seniorów, takie jak:
✓ bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym,
✓ bezpieczeństwo konsumenckie seniorów w kontekście manipulacji sprzedażowej,
✓ bezpieczeństwo seniorów w kontekście oszustw dokonywanych tzw. metodą
„na wnuczka”.
Wszyscy uczestnicy debaty mogli w jej trakcie zadawać pytania do specjalistów,
otrzymali także ulotki informacyjne i gadżety (odblaski, breloki, zakładki, itp.).
W debacie wzięło udział ok. 100 osób.
• Cykl warsztatów edukacyjnych dla seniorów poświęconych bezpieczeństwu
farmakologicznemu pod hasłem „Przewietrz apteczkę”
Tematyka spotkań dotyczyła przydatnych w praktyce informacji dotyczących
bezpiecznego zażywania przez osoby starsze leków i suplementów. W okresie kwiecień czerwiec zrealizowano 7 spotkań warsztatowo- edukacyjnych, których odbiorcami byli
seniorzy z 10 placówek działających na Bemowie na rzecz osób starszych. Uczestnicy
spotkań otrzymali materiały informacyjne, m.in. poradniki „Abecadło lekowe” oraz
„Suplementarz” z poradami do wykorzystania na co dzień. Warsztaty złożone
z prezentacji, porad i odpowiedzi na pytania poprowadzili pracownicy naukowi
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Z udziału w spotkaniach skorzystało ok. 140 osób.
• Spotkania edukacyjne dla seniorów nt. bezpieczeństwa pożarowego
Spotkania odbywały się w placówkach dla seniorów działających na Bemowie i dotyczyły
zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Zrealizowane zostały we
współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Strażą
Pożarną. Prowadzący spotkania dla seniorów pracownicy Straży Pożarnej, oprócz
wykładu, rozpowszechniali także film edukacyjny pt. „Pożar”.
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W okresie październik – listopad 2019 r. zrealizowano 7 spotkań edukacyjnoprofilaktycznych z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej, w których wzięło udział
ok.140 seniorów.
• „Bemowska Koperta Życia”
Pomysł rozpowszechniania wśród seniorów koperty życia został zainicjowany przez
jednego z członków Zespołu Koordynującego Forum Bemowskich Seniorów
i zaaprobowany przez wszystkich członków Forum jako nowa inicjatywa o zasięgu
dzielnicowym służąca promocji bezpieczeństwa. Chodziło o wydrukowanie specjalnych
kopert wraz z magnesem do zawieszenia na lodówce. W kopercie znajduje się karta
informacyjna, którą wypełnia senior wpisując podstawowe dane osobowe (imię
i nazwisko, nr PESEL, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki
i uczulenia). Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwi służbom
medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży
miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.
Wydruk 5000 egzemplarzy spersonalizowanej „Bemowskiej Koperty Życia” został
zrealizowany w listopadzie 2019 r., koszty zamówienia pokrył OPS. Koperta będzie
rozpowszechniana wśród seniorów za pośrednictwem Forum Bemowskich Seniorów
od początku 2020 roku.

Bemowska „Koperta Życia”
• Konkurs plastyczny na plakat po hasłem „Bezpieczny Senior na Bemowie”
Konkurs plastyczny był podsumowaniem całorocznych działań projektowych
realizowanych w trosce o bezpieczeństwo osób starszych. Celem konkursu była
aktywizacja społeczna seniorów oraz promocja bezpieczeństwa seniorów poprzez
działania artystyczne. Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie plakatu
dowolną techniką plastyczną, który w swoim przekazie wizualnym poruszałby kwestie
bezpieczeństwa osób starszych. Do konkursu zgłoszono łącznie 11 plakatów autorstwa
seniorów reprezentujących 6 bemowskich placówek dla seniorów. Uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 27.11.2019 r. w siedzibie Biblioteki
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Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17.Podczas uroczystości komisja konkursowa
ogłosiła swój werdykt przyznając nagrody za I, II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz Delegaturę Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo.

Rozstrzygniecie Konkursu „Bezpieczny Senior na Bemowie”

Koszt projektu: 5 912,90 zł, pokryty ze środków własnych OPS
PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI SENIORÓW
„SENIORZY MAJĄ TALENT”

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo został koordynatorem
międzydzielnicowej inicjatywy pn.: Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów
„Seniorzy Mają Talent”. Współorganizatorami VIII edycji Przeglądu było 10 Ośrodków
Pomocy Społecznej m.st. Warszawy:
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
• Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, m.st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
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Partnerami organizacyjnymi projektu byli:
• Wojskowa Akademia Techniczna,
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Przegląd odbywał się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.
Uczestnikami Przeglądu byli seniorzy korzystający z usług ośrodków wsparcia takich jak:
Dzienne Domy Pobytu, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy
Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Kluby Seniora funkcjonujące w strukturach
OPS.
W VIII edycji Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów uczestniczyło łącznie 245
seniorów reprezentujących 21 placówek z 10 dzielnic Warszawy.
Seniorzy prezentowali swoje talenty w 6 kategoriach artystycznych. Wydarzenie odbyło
się w dniu 11 czerwca 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej Wojskowej Akademii
Technicznej przy ul. S. Kaliskiego 25a.Zgodnie z ustalonym harmonogramem imprezy
zrealizowano:
✓ wystawę prac plastycznych oraz rękodzieła, fotografii w foyer przed salą
widowiskową. Wystawa była zaaranżowana w taki sposób, aby każda dzielnica
osobno miała swój mały wernisaż,
✓ prezentacje sceniczne seniorów w sali widowiskowej zapowiadane przez
konferansjera,
✓ poczęstunek (kawa powitalna, obiad i poczęstunek biesiadny podczas końcowego
spotkania integracyjnego),
✓ ceremonię wręczania pamiątkowych dyplomów i upominków uczestnikom
i placówkom biorącym udział w VIII edycji Przeglądu na sali widowiskowej,
✓ integrację podczas zabawy tanecznej prowadzonej przez muzyka na terenie
kawiarni WAT.

Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów „Seniorzy Mają Talent”
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Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Oprócz uczestników impreza zgromadziła także bardzo liczne grono widzów,
udział w wydarzeniu wzięło łącznie 450 osób.
Koszt projektu: 2 169,60 zł. pokryty ze środków własnych OPS.

DNI SENIORA NA BEMOWIE

W związku z obchodami Warszawskich Dni Seniora oraz Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo aktywnie włączył się
w różnorodne inicjatywy o charakterze dzielnicowym i miejskim realizowane dla osób
w wieku 60+.W okresie 21.09-1.10.2019 roku na terenie Dzielnicy Bemowo odbyło się
blisko 40 wydarzeń dla seniorów o charakterze integracyjnym, rozrywkowym,
edukacyjnym, rekreacyjnym, sportowym oraz prozdrowotnym.
W ramach obchodów Warszawskich Dni Seniora Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo zrealizował 4 spotkania dla seniorów o charakterze edukacyjnointegracyjnym, w których łącznie uczestniczyło 267 osób:
• Bemowski Dzień Zdrowego Seniora: Seminarium pod hasłem „W trosce
o pamięć”;
• Dzień Otwarty w Klubie Seniora;
• Spotkanie z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych;
• „Pewnego razu w lasku bemowskim” – spotkanie integracyjne dla seniorów.

Seminarium „ W trosce o pamięć”
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo uczestniczył także w trzech
wydarzeniach o zasięgu dzielnicowym i miejskim organizowanych w ramach
obchodów Warszawskich Dni Seniora:
• Piknik Ekologiczny zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Dzielnicy Bemowo w Parku Górczewska. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie
z dzielnicowymi placówkami działającymi na rzecz seniorów zrzeszonymi w Forum
Bemowskich Seniorów zorganizował tzw. „strefę seniora” - stoiska, w których
odbywały się m.in. warsztaty manualne i plastyczne o tematyce ekologicznej.
• III Warszawska Olimpiada Seniorów zorganizowana przez TKKF „Chomiczówka”
na terenie warszawskiego Ośrodka Polonia. Najliczniejsza reprezentacja Bemowa
licząca 190 osób zdobyła największą liczbę medali. Klub Seniora „Sami Swoi”
prowadzony przez OPS reprezentowało 34 seniorów.
• Jarmark Kreatywności
zorganizowany przez Stowarzyszenie „mali bracia
Ubogich” w warszawskim Ogrodzie Saskim. Dzielnica Bemowo stworzyła wspólne
duże stoisko promujące dzielnicową ofertę dla seniorów reprezentowane przez:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo,
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Klub Seniora SM „Jelonki”.
Koszt projektu 2741, 55 zł pokryty ze środków własnych OPS.

DZIELNICOWY BAL SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w ramach działań
środowiskowych na rzecz mieszkańców Bemowa w wieku 60+ oraz z okazji
przypadającego w październiku Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizował
trzecią edycję Dzielnicowego Balu Seniora.
Impreza odbyła się w dniu 19 października 2019 roku w Ośrodku Wychowawczo
– Profilaktycznym „MICHAEL”, ul. Ks. Markiewicza 1.
Bal Seniora adresowany był do środowiska seniorów skupionych w placówkach,
instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób starszych, zrzeszonych w Forum
Bemowskich Seniorów.
W Dzielnicowym balu Seniora uczestniczyło łącznie 200 osób reprezentujących
23 dzielnicowe podmioty działające na rzecz seniorów.
Koszt projektu 14 490,17 zł pokryty ze środków własnych OPS.
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Dzielnicowy Bal Seniora

WCZASY DLA SENIORÓW 2019

W roku 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej po raz trzeci we współpracy
z Wojskową Akademią Techniczną i Fundacją Pomocy Psychologicznej
i
Edukacji
Społecznej
RAZEM
zorganizował
Wczasy
dla
Seniorów.
Wsparcia w realizacji przedsięwzięcia udzielili: Urząd Dzielnicy Bemowo, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Bemowo i Centrum Medyczne SYNEXUS.
Tegoroczna III edycja odbyła się w okresie: od 19 do 30 sierpnia 2019 roku
(z wyłączeniem sobót i niedziel) na terenie Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. „Wczasy dla Seniorów 2019” zostały objęte honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Pani Urszuli Kierzkowskej.
Projekt adresowany był do wszystkich seniorów w wieku 60+, mieszkańców
Dzielnicy Bemowo, w miarę sprawnych fizycznie i psychicznie, którzy wolny czas chcieli
wykorzystać aktywnie, twórczo i ciekawie.
Głównym celem projektu było umożliwienie seniorom aktywnego spędzenia
wolnego czasu i wypoczynku w otoczeniu pięknych, zielonych terenów oraz
integracja środowiska osób starszych z terenu Dzielnicy Bemowo.
Podczas trwania wczasów seniorzy mieli zapewnione dwa posiłki dziennie (obiad
i podwieczorek). Ponadto w ciągu dnia funkcjonowała wczasowa kawiarenka, gdzie
seniorzy mieli dostęp do m.in. kawy, herbaty, zimnych napojów, ciasteczek, owoców.
W ramach wczasów zrealizowano bogatą ofertę zajęć, warsztatów, spotkań
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjnym,
itp. Seniorzy chętnie i aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych formach aktywności.
W ramach projektu zrealizowano:
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➢ Dwie autokarowe wycieczki krajoznawcze na: Kurpie (Ostrołęka – Kadzidło)
oraz Podlasie (Drohiczyn – Św. Góra Grabarka – Siemiatycze). W trakcie
każdej z wycieczek seniorom towarzyszył pilot – przewodnik, seniorzy mieli
zapewnione wyżywienie oraz czas wolny;
➢ Uroczyste otwarcie i zakończenie „Wczasów dla Seniorów 2019”, w ramach
których odbył się autorski koncert śpiewaczki, wokalistki i aktorki Marty Wilk
pt. „Złote przeboje” oraz koncert muzyki ludowej. Uroczystościom towarzyszyły
zabawy taneczne przy muzyce „na żywo”, poczęstunki oraz niespodzianki, np.
upominki i dyplomy na zakończenie wczasów dla wszystkich uczestników
letniego wypoczynku;
➢ Warsztaty artystyczne: tworzenia autorskiej biżuterii na każdą porę roku
(wykonane naszyjniki były piękną pamiątką z letniego wypoczynku) oraz
„Podkowy szczęścia” wykonane przez seniorów dla organizatorów wczasów;
➢ Zajęcia ruchowe, które odbywały się każdego dnia. W ramach zajęć ruchowych
seniorzy uczestniczyli w zajęciach tanecznych, relaksacyjnych, tai chi, zajęciach
nornic walking oraz zajęciach pilatesu z elementami tańca jazzowego;
➢ Spotkanie z psychologiem, które miało głównie na celu integrację grupy oraz
wzajemne poznanie się. Seniorzy mogli również korzystać z indywidualnych
rozmów ze specjalistą;
➢ Spotkania autorskie z twórcami ze świata kultury. Spotkania zostały
zorganizowane m.in. w celu promocji czytelnictwa oraz popularyzacji polskiej
literatury współczesnej. Na spotkania zaproszono Wojciecha Jagielskiego –
pisarza, reportażystę, dziennikarza oraz Małgorzatę Kalicińską – autorkę
bestsellerowych powieści dla kobiet. Spotkania odbyły się w Bibliotece
Publicznej;
➢ Spotkanie z lekarzem geriatrą nt.: „Profilaktyka w geriatrii. Pierwsze objawy
otępienia”. Lekarz geriatra przybliżył seniorom tematykę chorób otępiennych
poprzez omówienie najważniejszych zagadnień z tej problematyki oraz szeroko
omówił możliwości zapobiegania różnym chorobom, dolegliwościom
w starszym wieku. Dużą część wykładu poświęcił zdrowej diecie i aktywności
fizycznej;
➢ Spotkanie z dietetykiem pt.: „Choroby układu krążenia, a dieta”. Seniorzy
podczas spotkania uzyskali wiele cennych wskazówek żywieniowych
w prewencji chorób układu krążenia oraz rozmawiali o diecie wspomagającej
układ krążenia;
➢ Warsztaty muzyczno – wokalne prowadzone były przez dwóch muzyków
(akordeonistę i gitarzystę). Podczas dwóch spotkań, seniorzy śpiewali przy
akompaniamencie akordeonu i gitary najbardziej znane i lubiane piosenki;
➢ Wyjścia kulturalne. W trakcie wczasów seniorzy dwa razy udali się na projekcję
filmową do Kinoteki. Filmy komediowe „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże”
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oraz „Yesterday”, pozwoliły się zrelaksować i odpocząć po zakończeniu
wczasowych atrakcji;
➢ Pomiar ciśnienia, prasówka (codziennie);
➢ Relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu. Tegoroczne wczasy upływały pod
znakiem pięknej, słonecznej i bezdeszczowej pogody dlatego seniorzy w czasie
wolnym mogli spacerować, leżakować i odpoczywać w plenerze;
➢ Udział w badaniach ankietowych. Na zakończenie wczasów seniorzy zostali
poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety badającego opinie i poziom
satysfakcji z udziału w projekcie „Wczasy dla Seniorów 2019”.
Oto niektóre z wypowiedzi: „Wspaniale zrealizowany pomysł na aktywny
wypoczynek seniorów w środku lata, w bardzo dobrym miejscu, za przystępne
pieniądze przez grupę wspaniałych ludzi oddanych całym sobą innym”,
„Wspaniały wypoczynek, podreperowanie zdrowia, nawiązanie przyjaźni,
zdobycie wiedzy jak polepszyć jakość życia, poznanie nowych umiejętności”,
„Wspaniała organizacja czasu wolnego”, „Wspaniały wypoczynek w miejscu
zamieszkania”, „Najtrafniejsza propozycja dla seniorów”, „Bardzo cenna
inicjatywa i miło spędzony czas, z pożytkiem dla zdrowia fizycznego
i psychicznego”, „Jedyna możliwa atrakcja dla samotnej osoby przy niskiej
emeryturze”.
Ponadto seniorzy korzystali nieodpłatnie z infrastruktury Uczelni pozbawionej barier
architektonicznych, w tym z pomieszczeń Biblioteki Głównej, Restauracji i Klubu WAT.

Wczasy dla Seniorów

W projekcie uczestniczyło 55 osób w wieku 60+, mieszkańców Bemowa.
Koszt projektu: 16 508,82 zł pokryty ze środków własnych OPS.
Seniorzy ponosili jedynie odpłatność za obiady i podwieczorki serwowane przez
Restaurację WAT (koszt 184zł). Pozostała oferta była dla wczasowiczów nieodpłatna.
Wczasowicze objęci byli ubezpieczeniem NNW.
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KLUB SENIORA „SAMI SWOI”

Klub Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje od marca 2017 roku.
Od tego momentu działalność klubowa systematycznie się rozszerza i rokrocznie
wprowadzane są nowe aktywności do planów spotkań klubowych. Klub cieszy się bardzo
dobrą opinią wśród osób starszych. Świadczyć może o tym m.in. lista osób oczekujących
na miejsce w Klubie Seniora; na koniec 2017 roku było to 15 osób, na koniec 2018 ponad
50. Obecnie, na miejsce w Klubie oczekuje ponad 60 osób (koniec 2019 roku).
Systematycznie w 2019 roku, w miarę wolnych miejsc, zapraszaliśmy seniorów z listy
osób oczekujących do udziału w spotkaniach klubowych.
W minionym roku grupa osób korzystająca z oferty klubowej ustabilizowała się:
łącznie z zajęć w Klubie Seniora skorzystało 88 seniorów, z czego 77 seniorów wypełniło
Deklarację Uczestnika Klubu Seniora (pozostałe osoby korzystały ze spotkań w klubie
gościnnie). Na spotkania systematycznie uczęszczało ok. 70 osób.
W spotkaniach Klubu Seniora uczestniczyły osoby w wieku 60+, mieszkańcy
Dzielnicy Bemowo. Spotkania odbywały się najczęściej w sali konferencyjnej Ośrodka
Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień (z przerwą wakacyjną w lipcu
i sierpniu), we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00, a także w inne dni
tygodnia w zależności od potrzeb klubowiczów, tworzonych kół zainteresowań oraz
terminów ustalonych przez różne podmioty, instytucje, z którymi Klub Seniora
współpracował w 2019 roku.
W minionym roku zorganizowano dla seniorów 153 spotkania; 98 z tych spotkań
zorganizowano na terenie Klubu Seniora, a 55 wydarzeń zrealizowano poza Klubem.
Część wydarzeń zewnętrznych zorganizowanych zostało przez inne podmioty
współpracujące z Ośrodkiem.
Celem działalności Klubu Seniora było aktywizowanie środowiska osób starszych
w miejscu zamieszkania oraz szeroko pojęta integracja.
W ramach działalności Klubu Seniora, zorganizowano i przeprowadzono spotkania,
imprezy i zajęcia o charakterze:
•
•
•
•

edukacyjno –kulturalnym,
turystyczno-rekreacyjnym,
usprawniającym,
integracyjno – aktywizującym.
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Zajęcia edukacyjno – kulturalne
➢ Spotkania autorskie
Zgodnie z sugestiami i prośbami seniorów w Klubie kontynuowano cykl spotkań
z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych oraz zorganizowano
kilka spotkań autorskich w różnej tematyce:
✓ Spotkanie z pisarką i działaczką społeczną Panią Sylwią Chutnik, doktorem
nauk humanistycznych, laureatką Paszportów Polityki 2008 (literatura),
trzykrotnie nominowanej do Nagrody NIKE, nt. stanu czytelnictwa
w Polsce i dnia z życia pisarki,
✓ Spotkanie z Panem Marianem Rynkiewiczem artystą fotografikiem,
prezesem Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. Diaporama:
„W poszukiwaniu nadziei - Kalwaria życia”,
✓ Spotkanie z Panem Adamem Węgłowskim dziennikarzem, autorem
kryminałów i książek historycznych, redaktorem magazynu „Focus
Historia”, pt. „Najbogatsi Polacy w historii X – XIX wieku”,
✓ Spotkanie z Panią Lilianą Fabisińską (pisarką, dziennikarką) oraz Panią
Iwoną Krynicką (właścicielką wydawnictwa Silver ) nt. najnowszej
powieści pisarki „Warto poczekać”,
✓ Spotkanie z Panem Zbigniewem Pęcakiem, miodziarzem, członkiem
Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego,
✓ W drugiej połowie roku seniorzy odbyli cykl spotkań z przewodnikiem
wypraw poznawczych i trekkingowych Panią Katarzyną Mazurkiewicz.
Spotkania przyjęły formę reportaży z podróży i połączone były
z profesjonalnym pokazem slajdów o tematyce: „Od śniegów Kilimandżaro
do plaż Zanzibaru” (prelekcja była również dostępna dla warszawiaków
w ramach Warszawskich Dni Seniora) ,„Kaszmir – w poszukiwaniu
himalajskiego raju”,”Chadar – lodowym szlakiem do Zanskaru”.
➢ Wykłady, pogadanki tematyczne
W ciągu roku seniorzy kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach, prelekcjach,
pogadankach tematycznych poruszających ważne tematy m.in. z zakresu
zdrowia. Zorganizowano spotkania o tematyce:
✓ „Refleksologia stóp i dłoni” – teoria i zastosowanie w praktyce, spotkanie
ze specjalistą refleksologiem,
✓ „Dieta Śródziemnomorska dla osób starszych” oraz badania dot. cukrzycy
i dyslipidemii, spotkanie z dietetyczkami,
✓ „Jak się ustrzec przed cukrzycą?”. Seniorzy po spotkaniu mogli wykonać
badania w kierunku cukrzycy w Przychodni Lekarskiej Zdrowa Rodzina
przy ul. Pełczyńskiego 22J (bezpłatnie), spotkanie w ramach projektu
„Mazowsze kontra cukrzyca”,
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✓ Interaktywne spotkanie z kulturą, tradycją i folklorem Nigerii poprowadził
Pan Oskar Thomas – pochodzenia polsko-nigeryjskiego,
✓ Dziedziczenie i spadki, które przeprowadzili pracownicy Fundacji
Academia IURIS im. Macieja Bednarkiewicza.
➢ Zajęcia kulturalne – grupowe wyjścia
✓ „Warszawa bez tajemnic”
W minionym roku kontynuowany był cykl wycieczek po Warszawie pn.
„Warszawa bez tajemnic”. Seniorzy zawsze bardzo chętnie i licznie
uczestniczyli w wycieczkach. Zwiedzili: Wystawy pt. „Krzycząc: Polska!
Niepodległa 1918” oraz „Widoczne niewidoczne” w Muzeum Narodowym
w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Kultura Dostępna”, wystawę pt. „Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy
1918 – 1939” w Domu Spotkań z Historią, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL w związku z obchodami Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie,
Muzeum Historyczne: Korczakianum.
✓ Teatr
W 2019 roku dzięki dobrej współpracy z Teatrem Syrena seniorzy
kilkakrotnie zostali zaproszeni na spektakle teatralne w formule bezpłatnej.
Klubowicze obejrzeli: musical „next to normal”, „Bem! Powrót Człowieka –
Armaty”, musical „Rodzina Addamsów”, musical „Rock of Ages” oraz
„Spaghetti Poloneze”.
✓ Kino
Seniorzy kilkakrotnie uczestniczyli w wyjściach do kina. W kinie studyjnym
ADA obejrzeli film: „Green Book”, w Kinotece „Boże Ciało”, a w Kinie
Luna: „Faworytę”, „Kler”, „Piłsudski”, „Pavarotti”.
✓ Koncerty
Dzięki współpracy z instytucjami kultury, m.in. Narodowym Centrum
Kultury, Filharmonią Narodową i organizacjami pozarządowymi seniorzy
mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych koncertów organizowanych
na terenie m.st. Warszawy. Dzięki ich ofiarności i przychylności klubowicze
uczestniczyli w:
❖ Koncercie karnawałowym w Bielańskim Ośrodku Kultury, w którego
programie znalazły się najpiękniejsze arie operetkowe, songi musicalowe,
szlagiery muzyki rozrywkowej oraz polonezy, walce, kontredanse czy
menuety w wykonaniu Anny Marii Adamiak (sopran) oraz Zespołu Tańca
Historycznego „Chorea Antiqua”,
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❖ Otwartej próbie generalnej w Filharmonii Narodowej. Otwarta próba
Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej (Maurice Ravel – Suita Moja
matka gęś, Olivier Messiaen – Concert’aquatre),
❖ Koncercie zespołu Trzy Dni Później pt. „Gryphia” (Folkowe Bemowo)
w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”,
❖ Koncercie
Orkiestry
Koncertowej
Reprezentacyjnego
Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego na terenie WAT,
❖ Koncercie Orkiestry Koncertowej z solistami Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego (program moniuszkowski) na terenie
WAT,
❖ Koncercie symfonicznym pn. „150 rocznica śmierci Berlioza”
w Filharmonii Narodowej,
❖ Koncercie zespołu CzessBand w Bemowskim Centrum Kultury,
❖ Koncercie „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej” przygotowanym
przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (scena Kocjana),
❖ Koncercie Laureatów Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im.
Stanisława Moniuszki w Filharmonii Narodowej,
❖ Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej
Eufonie, w dwóch koncertach zorganizowanych w Filharmonii
Narodowej: koncercie prezentującym część dorobku muzycznego
kompozytorów z Ukrainy, Polski, Łotwy i Węgier (m.in. Valentina
Silvestrowa, Beli Bartoka, Andrzeja Panufnika)w wykonaniu armeńskiego
wiolonczelisty NarekHakhnazaryana oraz AUKSO – Orkiestry
Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz koncercie
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej z Gidonem Kremerem,
pod batutą Gabriela Chmury (kompozycje Dymitra Szostakowicza
i Mieczysława Wajnberga).
✓ Inne
W minionym roku seniorzy udali się na projekcję filmową do Planetarium
Niebo Kopernika, „Dobór naturalny 3D” oraz pokaz na żywo „Mars 3D”.
Zajęcia turystyczno – rekreacyjne
➢ Autokarowe wycieczki krajoznawcze
W 2019 roku klubowicze uczestniczyli w wycieczkach jednodniowych do:
Łodzi, Płocka oraz miejscowości skupionych na Mazowszu na trasie: Puszcza
Mariańska, Jaktorów, Budy Zosine, Grodzisk Mazowiecki, Kuklówka
Radziejowicka, Radziejowice, Żelechów.
Wszystkie atrakcje turystyczne seniorzy zwiedzali z przewodnikiem PTTK.
Objęci byli ubezpieczeniem NNW.
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Wycieczka na Mazowsze

➢ Turystyka piesza
Spotkania klubowe w 2019 roku bardzo często, zwłaszcza w okresach wiosenno
– letnich i jesiennych przybierały formę wycieczek bliższych (po Warszawie)
bądź dalszych (autokarowych po Polsce). Przy takich wyprawach nie sposób
uniknąć dużej dawki ruchu. Tak więc turystyka piesza towarzyszyła seniorom
podczas spotkań klubowych. Bardzo ciekawą propozycją dla seniorów był spacer
pn. „Śladami Marii Skłodowskiej – Curie” zorganizowany dzięki uprzejmości
Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie.
Zajęcia usprawniające
➢ Terapia zajęciowa (w tym warsztaty manualne i warsztaty rękodzieła
artystycznego).Warsztaty służyły przede wszystkim usprawnianiu motoryki
małej u osób starszych. Podczas spotkań seniorzy wykonywali elementy
dekoracji okolicznościowych Klubu Seniora, pikników integracyjnych, tworzyli
upominki dla zaproszonych gości na spotkania okolicznościowe, itp.
➢ Zajęcia ruchowe (w tym zajęcia relaksacyjne), są bardzo lubianą formą
spędzania czasu wolnego przez seniorów. W ciągu roku w Klubie zrealizowano:
zajęcia relaksacyjne tai chi z instruktorem (odbyło się 21 takich spotkań),
w trakcie których instruktor przygotował również grupę seniorów do występu
scenicznego podczas Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów pt. „Seniorzy
Mają Talent” oraz elementy choreoterapii czyli terapii tańcem, które w Klubie
przyjęły formę warsztatów tańca integracyjnego i „na siedząco”. Tańce
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wykorzystywane były podczas uroczystości okolicznościowych i integracyjnych
oraz jako urozmaicenie spotkań klubowych.
Zajęcia integracyjno – aktywizujące
Organizacja
uroczystości
okolicznościowych,
spotkań
integracyjnych
i aktywizujących spotkała się zgodnie z przewidywaniami animatorek, z aprobatą
i z dużym zainteresowaniem ze strony klubowiczów. Organizowane uroczystości
i spotkania przyjęły formę kameralnych, jak również większych spotkań
w zależności od wydarzenia.
➢ Uroczystości okolicznościowe - w 2019 roku w Klubie zrealizowano:
✓ Integracyjny
Bal
Walentynkowy,
międzypokoleniowe
spotkanie
klubowiczów z uczestnikami ŚDS oraz Klubu „Tęczowy Uśmiech”. Podczas
Balu zorganizowano zabawy walentynkowe, zabawę taneczną przy muzyce
„na żywo” oraz walentynkowy poczęstunek,
✓ Klubowe „Walentynki” w ramach których seniorzy przygotowali w grupach
najsmaczniejsze i najbardziej skuteczne potrawy miłosne; wybrzmiały
najpiękniejsze piosenki o miłości (karaoke),
✓ Koncert Karnawałowy zespołu wokalnego „Retro.ArtBem”,
✓ Zapusty czyli Tłusty Czwartek z oprawą tematyczną spotkania
i poczęstunkiem,
✓ Drugie Urodziny Klubu Seniora. Oprawę artystyczną przygotował szkolny
teatr N.O.R.A.z Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, który
zaprezentował się w repertuarze piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej.
Punktem kulminacyjnym były potrawy przygotowane przez seniorów
i przez animatorki (ok. 40 różnorodnych dań). Nie zabrakło tortu
jubileuszowego, indywidualnych wspomnień seniorów z pobytu w Klubie
Seniora, pamiątkowych zdjęć. Spotkanie zakończył quiz dla seniorów
z wiedzy o Klubie Seniora oraz multimedialna prezentacja z działalności
Klubu,
✓ Spotkanie Wielkanocne, w którym wzięło udział ponad 70 osób (w tym
zaproszeni goście). Podczas uroczystości potrawy wielkanocne serwowała
firma cateringowa, oprawę muzyczną przygotował zespół wokalny Volta pn.
„Kompozytorzy, których muzyki słucha cały świat”, a seniorzy z Klubu
przygotowali dla wszystkich przybyłych ręcznie robiony upominek
wielkanocny,
✓ Piknik Integracyjny dla Klubowiczów i Ich Przyjaciół, podczas którego
odbyły się zajęcia relaksacyjne tai chi pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”;
Panie wzięły udział w losowaniu kursu makijażu zasponsorowanego przez
firmę AVON; wręczone zostały nagrody seniorom reprezentującym nasz

123

✓

✓
✓

✓

Klub Seniora podczas Przeglądu „Seniorzy Mają Talent”. Piknikowi
towarzyszyły smakołyki z grilla i desery lodowo - owocowe,
Integracyjny Bal Andrzejkowy. W Balu przy muzyce „na żywo”
uczestniczyło blisko 100 osób: uczestnicy Klubu Seniora „Sami Swoi”,
Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz
Klubu Seniora SM „Górczewska”. Serwowano dania na ciepło, ciasta, owoce,
itp. Atrakcją wieczoru była wizyta „Trzech wróżek”,
Klubowe Mikołajki z wizytą św. Mikołaja, który dla wszystkich przygotował
słodkie upominki,
Spotkanie Wigilijne uczestników Klubu Seniora oraz Grupy Wsparcia dla
opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W trakcie uroczystości
wigilijnych seniorom towarzyszyli uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu ze SP nr 357, którzy przygotowali dla seniorów kartki
świąteczne z życzeniami oraz występ o tematyce świątecznej, a także
wolontariusze ze Społeczności Chrześcijańskiej Zachód, którzy przygotowali
oprawę muzyczno – wokalną spotkania. Tradycyjne potrawy wigilijne
serwowała firma cateringowa, a na zakończenie uroczystości każdy otrzymał
świąteczne upominki wykonane w technice patchworkowej;
Spotkanie sylwestrowo – noworoczne, które zakończyło całoroczny program
spotkań w Klubie Seniora.

Spotkanie Wigilijne
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➢ Ogólnowarszawskie i dzielnicowe uroczystości, imprezy i wydarzenia
aktywizujące seniorów – w minionym roku klubowicze wzięli udział w:
✓ Dzielnicowym Balu Karnawałowym;
✓ Obchodach Dnia Kobiet pt. „Dzień Kobiet z przymrużeniem oka”,
zorganizowanych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przez
Studencki Zespół Teatralny CYRKONIA;
✓ Obchodach Święta Narodowego Węgier, gdzie delegacja seniorów
z Klubu wraz z Panią Dyrektor OPS Izabelą Zwierz złożyli kwiaty pod
pomnikiem gen. Józefa Bema;
✓ Całorocznym programie „Bezpieczny Senior na Bemowie” koordynowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz Delegaturę Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo.
W ramach programu odbyła się debata edukacyjno – szkoleniowa, warsztaty
tematyczne w placówkach oraz konkurs plastyczny na zakończenie programu.
W konkursie plastycznym Klub Seniora reprezentowały dwie Panie: Pani
Lidia Dobek oraz Pani Bogumiła Sadkowska. Plakat Pani Lidii został
uhonorowany II miejscem, a obie Panie otrzymały dyplomy i nagrody
rzeczowe;
✓ Dniu Osób z Niepełnosprawnością pn. „Żyj zdrowo!”. W trakcie spotkania
seniorzy mogli uzyskać niezbędne informacje nt. niepełnosprawności na
przygotowanych stoiskach ZUS i OPS. Wysłuchali wykładu przedstawiciela
SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy, ZUS oraz OPS;
✓ Międzydzielnicowym Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Seniorów pn.
„Seniorzy Mają Talent” pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.
W Przeglądzie wzięło udział 23 uczestników Klubu Seniora;
✓ Pikniku Integracyjnym zorganizowanym w Parku Górczewska. Klub
Seniora w tym dniu na stoisku OPS prowadził warsztaty tworzenia
ozdobnych breloczków na klucze oraz twórczość radosną (grupowe
malowanie w plenerze);
✓ Pikniku Rodzinnym „Łączymy Pokolenia” zorganizowanym na terenie
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. Klub Seniora w tym dniu
prowadził warsztaty manualne: spinki ozdabiane filcem i guzikami;
✓ Warszawskich Dniach Seniora
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo po raz trzeci włączył się
w ogólnowarszawską imprezę organizowaną od wielu lat na terenie m.st.
Warszawy dedykowaną osobom w wieku 60+. Na terenie Dzielnicy Bemowo
OPS zorganizował cztery aktywności skierowane do warszawiaków.
Uczestnicy Klubu Seniora licznie wzięli udział w wydarzeniach
realizowanych przez Ośrodek. Podczas każdej z imprez gościliśmy seniorów
spoza Klubu. Ośrodek podczas Warszawskich Dni Seniora zorganizował:
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Bemowski Dzień Zdrowego Seniora, Dzień Otwarty w Klubie Seniora,
Spotkanie z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych Panią
Katarzyną Mazurkiewicz oraz Piknik Integracyjny dla Seniorów
pn. „Pewnego dnia w lasku bemowskim”;
✓ Pikniku Ekologicznym w Parku Górczewska zorganizowanym
na rozpoczęcie Warszawskich Dni Seniora na Bemowie. Ośrodek Pomocy
Społecznej prowadził warsztaty pn. „Ekokreacje – warsztaty twórczego
recyklingu”. Każda osoba odwiedzająca nasze stoisko mogła zrobić
recyklingowy, ekologiczny karmnik dla ptaków;
✓ Spotkaniu bemowskich olimpijczyków z władzami Dzielnicy Bemowo,
(blisko 30 seniorów, uczestników Klubu Seniora wzięło udział w spotkaniu);
✓ III Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, która zgromadziła wielu seniorów
zainteresowanych zdrowym i aktywnym trybem życia, w tym blisko
dwustuosobową delegację olimpijską z Bemowa, która była najliczniej
reprezentowaną grupą olimpijską. Warszawscy sportowcy 60+ rywalizowali
w różnych dyscyplinach sportowych, między innymi w zawodach: pchnięcia
kulą, pływackich, strzeleckich, łuczniczych, skoku w dal czy biegach
na krótki dystans. Dzielnica Bemowo ponownie okazała się
bezkonkurencyjna – w ogólnej klasyfikacji medalowej wywalczyła (obroniła)
złoto, a seniorzy z naszego Klubu Seniora zdobyli pięć medali olimpijskich.
Klub Seniora ”Sami Swoi” reprezentowało 34 olimpijczyków. Seniorzy,
którzy reprezentowali nasz Klub podczas III Warszawskiej Olimpiady
Seniorów, zostali uhonorowani przez Dyrekcję OPS drobnymi upominkami
oraz pamiątkowymi podziękowaniami;

Bemowscy Olimpijczycy
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✓ Jarmarku kreatywności w Ogrodzie Saskim
Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz trzeci wziął udział w Jarmarku
kreatywności w Ogrodzie Saskim. Na wspólnym dzielnicowym stoisku
prezentowali swoją działalność: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy
Społecznej „Kombatant”, Osiedlowy Klub Kultury SM „Jelonki”, Rada
Seniorów oraz przedstawiciele Forum Bemowskich Seniorów. Wszyscy,
którzy w tym dniu odwiedzili nasze stoisko mogli wykonać ciekawe
breloczki na klucze z guzików i drewnianych koralików. Przekazywaliśmy
informacje o działaniach na rzecz bemowskich seniorów, dystrybuowaliśmy
Informator Bemowskiego Seniora oraz rozdawaliśmy ulotki działającego
na Bemowie Forum Bemowskich Seniorów;
✓ XII Żoliborskim Festiwalu Śpiewających Seniorów pod honorowym
patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz. Klub Seniora „Sami Swoi”
reprezentowała Pani Hanna Ratajska, która wykonała piosenkę Beaty
Kozidrak pt. „Rzeka marzeń”;
✓ Dzielnicowym Balu Seniora zorganizowanym w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych;
✓ Bemowskiej Scenie Kabaretu Literackiego w Bemowskim Centrum Kultury,
✓ Potańcówce z Warszawsko – Lubelską Orkiestrą Dętą w Klubie Studenckim
„Karuzela”;
✓ Targach Pracy dla Seniorów zorganizowanych w Urzędzie Dzielnicy
Bemowo.
➢ Spotkania integracyjne (międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe)
W 2019 roku uczestnicy Klubu Seniora uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach
integracyjnych:
✓ Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka seniorom wizytę złożyły dzieci
z Przedszkola Nr 336 z ul. Siemiatyckiej 2. Dzieci przygotowały program
artystyczny oraz cukierkowe kwiaty, natomiast gospodarze uroczystości
zaprosili dzieci do wspólnej, tanecznej zabawy międzypokoleniowej. Mali
artyści nagrodzeni zostali słodkimi sakiewkami wykonanymi przez seniorów;
✓ „Dzień Amerykański” był okazją do integracji seniorów z wolontariuszami ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ze Społeczności Chrześcijańskiej
Zachód. Wolontariusze z USA przygotowali dla seniorów konwersacje polsko
– angielskie w formie zabawy, grę w bingo z nagrodami, zabawy integracyjne
oraz wspólne śpiewanie polskich i amerykańskich piosenek. Miłym
dopełnieniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek
z potrawami polskimi i amerykańskimi;
✓ Spotkanie muzyczne w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” pt. „Zimowe
wspomnienia – piosenki z dzieciństwa”;
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✓ Na zaproszenie dzieci z Przedszkola Nr 336 przy ul. Siemiatyckiej
klubowicze udali się na przedstawienie pt. „Wars i Sawa”;
✓ Z okazji Dnia Dziecka seniorzy przygotowali spektakl pt. „Wędrówka pędzla
i ołówka”, który był siedmiokrotnie wystawiany dla dzieci z przedszkoli
i szkół oraz uczestników ośrodków wsparcia prowadzonych przez OPS.
Odbiorcami programu były:
• Przedszkole nr 366, ul. Siemiatycka 2,
• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345, ul. Sucharskiego 1a,
• Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Brygadzistów 18,
• Środowiskowy
Dom
Samopomocy
i
Ośrodek
Wsparcia
i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnicy Klubu
Seniora „Sami Swoi”,
• Przedszkole nr 75, ul. Rozłogi 4a,
• Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10;
✓ Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych;
✓ Świąteczna wizyta uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu ze SP nr 357.
➢ Tworzenie kół zainteresowań. W 2019 roku kontynuowano spotkania koła
zainteresowań. W ramach spotkań pasjonatów warsztatów rękodzieła
artystycznego uruchomiono warsztaty o specjalności scrapbooking
i papierowa wiklina oraz utworzono teatralne koło zainteresowań;
➢ Zajęcia kulinarne - odbywały się w miarę potrzeb i zainteresowań seniorów.
Przygotowywano, m.in. desery, kanapki, sałatki, potrawy na Drugie Urodziny
Klubu Seniora. Klubowicze uczyli się składania serwetek oraz dekoracji
i nakrywania stołu przygotowując salę do spotkania wielkanocnego
i wigilijnego;
➢ Klubokawiarenka. Podczas spotkań w Klubie, seniorzy mogli korzystać
z bezpłatnej klubo - kawiarenki, w której oprócz kawy, herbaty, napojów gościł
drobny poczęstunek (ciasteczka, owoce, suszone owoce, orzechy, itp.).
Półgodzinna kawiarenka była czasem wytchnienia i relaksu, czasem
indywidualnych rozmów, dyskusji. Sprzyjała nawiązywaniu nowych
znajomości. W minionym roku klubokawiarenkę kilkakrotnie wsparł sklep
Biedronka, który przekazał artykuły spożywcze na spotkania klubowe.
Przekazane produkty były wykorzystywane do przygotowywania
poczęstunków w Klubie;
➢ Zebrania społeczności. Kilka razy w miesiącu odbywały się zebrania
społeczności klubowej, podczas których omawiano bieżące sprawy.
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Przeprowadzano wewnętrzne ewaluacje. Dokonywano zapisów na wycieczki,
wyjścia, zajęcia, itp. Seniorzy informowani byli o inicjatywach społecznokulturalnych kierowanych do seniorów na terenie m.st. Warszawy,
ze szczególnym uwzględnieniem Dzielnicy Bemowo. Na początku każdego
miesiąca omawiano harmonogramy spotkań i działalności programowej Klubu
Seniora (każdy uczestnik Klubu otrzymywał dla siebie wydrukowany
egzemplarz harmonogramu). Podczas zebrań prowadzono krótkie formy
integracyjne. W 2019 roku udało się wybrać w głosowaniu tajnym nazwę dla
Klubu Seniora. Zwykłą większością głosów została wybrana nazwa „Sami
Swoi”. Zebrania społeczności służyły zacieśnianiu więzów klubowych oraz
pozwalały seniorom być „na bieżąco” w tematyce senioralnej;
➢ Aktywizacja Seniorów na rzecz środowiska lokalnego (w tym Klubu Seniora)
Podsumowując działalność wolontarystyczną w 2019 roku należy zaznaczyć,
że zaaranżowano różne możliwości angażowania się seniorów w działalność
na rzecz innych. Niezmiennie Pani Elżbieta Wirth - Dzięciołowska
kontynuowała cykl spotkań zapoczątkowany w 2018 roku pt. „Seniorzy
Seniorom”. Odbyły się spotkania pn.: „Wyspa kwiatów na Jeziorze Bodeńskim”
oraz „Pamięć a zmysły”. Pani Elżbieta zainaugurowała również uruchomienie
koła teatralnego w Klubie, do którego zapisało się w ciągu roku kilku seniorów.
Grupa teatralna pod kierownictwem Pani Elżbiety, ze wsparciem animatorek,
zrealizowała przedstawienie teatralne pn. „Wędrówka pędzla i ołówka”,
z którym kilkakrotnie występowała dla młodszej i starszej widowni.
Niejednokrotnie Seniorzy pomagali w pracach porządkowych w sali klubowej,
m.in. tworząc wystawy tematyczne w witrynach, myjąc naczynia
czy przygotowując salę do spotkań okolicznościowych.
Nowe działania w Klubie Seniora
W 2019 roku działalność programowa Klubu Seniora wzbogaciła się o nowe aktywności.
Wprowadzono:
➢ Kurs makijażu dla dojrzałych Pań. Warsztaty przeprowadziły specjalistki z firmy
AVON. Kurs trwał ok. 4 godziny. Wzięło w nim udział kilkanaście seniorek, które
pod okiem fachowców krok po kroku uczyły się robić makijaż odpowiedni
dla swojego wieku.
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Kurs makijażu

➢ Kurs obsługi smartfona dla seniorów. Kurs realizowany był w II edycjach:
I edycja trwała od 9.09.2019 roku do 25.10.2019 roku
II edycja trwała od 28.10.2019 roku do 13.12.2019 roku.
Warsztaty przeprowadziło Stowarzyszenie Kreatywni 50+ w ramach „Kursów
podstawowych dla warszawskich seniorów” finansowanych przez m.st. Warszawa.
Każda edycja kursu podzielona była na warsztaty dla osób początkujących oraz dla
osób zaawansowanych. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały 2
godziny (każde spotkanie). Seniorzy podczas spotkań korzystali z klubowej
kawiarenki. Łącznie kurs ukończyło 31 seniorów.

Kurs obsługi smartfona
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Wszelkie działania skierowane do uczestników Klubu Seniora monitorowane były
za pomocą prowadzonej dokumentacji w postaci list obecności, deklaracji Uczestnika
Klubu Seniora oraz kwestionariusza ankiety podsumowującego działalność klubową
i oceniającego zrealizowany program w 2019 roku – ocena dokonana przez uczestników
Klubu Seniora(na 55 ankietowanych seniorów, na jedno z pytań: Czy jest Pan/Pani
zadowolony/a ze spotkań w Klubie Seniora? 51 osób odpowiedziało, że zdecydowanie
tak, a 4 osoby, że raczej tak).
Ocena dokonana przez realizatorów projektu odbyła się na podstawie
indywidualnych obserwacji i rozmów z klubowiczami. Wynika z nich, że seniorzy z dużą
przyjemnością i chęcią przychodzą do Klubu, który cieszy się dobrą opinią.
Potwierdzeniem tych słów są m.in. listy obecności, gdzie liczba osób uczestniczących
w zajęciach wynosi często ponad 40 osób.
W Klubie obowiązywał Regulamin Porządkowy Klubu Seniora, wypełniane były
deklaracje Uczestnika Klubu Seniora oraz dokumentacja zgodna z RODO.
Warto podkreślić, że plan działalności Klubu Seniora na 2019 rok powstał
z udziałem seniorów, którzy wypełnili kwestionariusze ankiet w tym temacie.
Działalność Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
wpisuje się w warszawski program na rzecz seniorów „Warszawa Przyjazna Seniorom
na lata 2013 – 2020 oraz realizuje część zadań wskazanych w dokumencie „Kierunki
działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy” zatwierdzonym przez
Radę Dzielnicy Bemowo i Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo.
Koszt projektu 32 305,95 zł pokryty został ze środków własnych OPS.

8. PROJEKTY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
„ SASIEDZI MOCNI RAZEM”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2019r. kontynuował
zapoczątkowany w 2018 roku program na rzecz integracji społeczności lokalnej Osiedla
przy ul. Pełczyńskiego 24. Po konsultacjach z przedstawicielami instytucji
i mieszkańcami, na rzecz których realizowany jest projekt, wyłoniono trzy obszary
działań:
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• poprawa jakości życia na osiedlu (bezpieczeństwo i estetyka),
• integracja i aktywizacja mieszkańców,
• budowanie partnerstwa lokalnego.
Bliższą współpracę na rzecz mieszkańców ulicy Pełczyńskiego oferowały: Wydziały
Urzędu Dzielnicy Bemowo: Wydział Zasobów Lokalowych, Wydział Sportu i Rekreacji,
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Policja, Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy
Bemowo, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119 oraz Przedszkole
nr 435. W roku 2019 Ośrodek podejmował niżej opisane działania w ramach Projektu
„Sąsiedzi Mocni Razem”.
Spotkania organizacyjne z mieszkańcami
Aby umożliwić prawidłową wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami i usprawnić
realizację zadań organizowano cykliczne spotkania organizacyjne. W trakcie spotkań
opracowywano koncepcję planowanych wydarzeń, ustalano cele i zadania
do wykonania oraz ustalano role i odpowiedzialności poszczególnych uczestników.
Sąsiedzkie spotkania organizacyjne odbywały się w świetlicy Alei Sportów Miejskich
oraz w siedzibie Biblioteki nr 119.
W 2019 r. odbyło się 10 spotkań organizacyjnych, w których uczestniczyło
od 8 do 15 osób.
Rozmowy z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Bemowo w sprawie zwiększenia
bezpieczeństwa i estetyki na osiedlu przy ul. Pełczyńskiego.
Mieszkańcy Osiedla wielokrotnie zgłaszali potrzebę poprawy bezpieczeństwa
mieszkaniowego i w obszarach ruchu drogowego na osiedlu. W trakcie spotkań z
przedstawicielami Urzędu zwracano uwagę na częste kradzieże oraz niebezpieczne
zachowania kierowców na drodze wewnętrznej osiedla, w tym w szczególności
w pobliżu Przedszkola nr 435 i sąsiadującego placu zabaw. Wspólnie z mieszkańcami
wypracowano następującą koncepcję poprawy bezpieczeństwa:
• montaż kamer na terenie Osiedla oraz w klatkach schodowych,
• zamontowanie pachołków uniemożliwiających wjazd samochodem na plac zabaw,
• montaż progów zwalniających na jezdni wewnętrznej Osiedla,
• montaż znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h,
• rozeznanie możliwości wykonania ogrodzenia przy placu zabaw.
W trakcie prowadzonych rozmów uzyskano informację, że z powodu przepisów
przeciwpożarowych, braku środków finansowych oraz nieuregulowanego prawa
własności do drogi wewnętrznej osiedla nie było możliwe przeprowadzenie
zaproponowanych
rozwiązań
zwiększających
bezpieczeństwo.
Wspólnie
z mieszkańcami ustalono, że w późniejszym okresie konieczne będzie kontynuowanie
rozmów w tej sprawie.
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Impreza urodzinowa dla Mieszkańca osiedla
Wśród
mieszkańców,
którzy
uczestniczą
regularnie w organizowanych spotkaniach
i wydarzeniach jest Pan Arkadiusz, który
w minionym roku skończył 90 lat. Uczestnicy
grupy
sąsiędzkiej
zgłosili
pomysł
aby
zorganizować dla Pana Arkadiusza urodziny.
Mieszkanki przygotowały tort, zakupiły napoje i
kwiaty. Pani Lilianna napisała wiersz, który został
uroczyście odczytany Jubilatowi. Upominek
został przygotowany również przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Uroczystość odbyła się w Alei Sportów Miejskich. Dla Pana
Arkadiusza była dużą niespodzianką, wywołującą wiele radości i wzruszeń.
Sprzątanie osiedla i upiększanie kwiatami swojego miejsca zamieszkania
W dniu 23 marca 2019r. w godzinach od 10:00 do 13:00 został zrealizowany projekt
edukacyjny pt. „Super wiosenne porządki”.
Celem zadania było propagowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków dbania
o czystość w miejscu zamieszkania. Ponadto poprzez to działanie realizowane były cele
dodatkowe takie jak: wzajemne poznanie się i integracja mieszkańców, zwiększenie
świadomości mieszkańców osiedla przy ul. Pełczyńskiego na temat konieczności
sprzątania po swoim psie, pogłębienie wymiany informacji na temat bieżących spraw
Osiedla. W przygotowanie wydarzenia zaangażowało się kilkoro mieszkańców.
Wymyślili oni hasła edukacyjne zachęcające do sprzątania po swoim psie. A dzieci,
również będące uczestnikami akcji miały możliwość kolorowania rysunków, których
tematem przewodnim był pies. Rysunki dzieci zostały zalaminowane i zainstalowane w
przestrzeni Osiedla, pełniąc tym samym rolę informacyjną. Autorzy prac zostali
ugoszczeni słodkim poczęstunkiem i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dorośli otrzymali
kwiaty doniczkowe do dekoracji balkonu lub trawnika.
W akcji „Super wiosenne porządki” udział wzięło około 40 osób.
Sąsiedzkie Spotkanie Wielkanocne
W dniu 5 kwietnia w godzinach 17:30 do 20:00 wspólnie z mieszkańcami Osiedla
zorganizowano „Sąsiedzkie Spotkanie Wielkanocne”. Wydarzenie odbyło się
w świetlicy w Alei Sportów
Miejskich. Mieszkańcy aktywnie włączyli się
w przygotowania do wydarzenia. W trakcie spotkania odbył się warsztat robienia
dekoracji wielkanocnych, który został poprowadzony przez mieszkankę - Panią Kasię.
Uczestnicy spotkania przynieśli gazety, które były niezbędne do przygotowania dekoracji
i ozdób wielkanocnych. Ośrodek zapewnił materiały (ozdoby, naklejki, farby, jajka
styropianowe, druty, klej itp.) niezbędne do wykonania dekoracji. Uczestnicy zadbali
o poczęstunek: ciasta, sałatki, żurek i napoje. Został zorganizowany również konkurs
typu „Podchody” polegający na odszukaniu ukrytych w kopercie zadań, które były
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schowane na terenie Alei Sportów Miejskich i wykonaniu ich zgodnie z poleceniem.
Proces przygotowania spotkania wielkanocnego oraz samo wydarzenie pozwoliło na
zacieśnienie więzi sąsiedzkich.
W Spotkaniu Wielkanocnym uczestniczyło 40 osób.
Piknik „Dzień Sąsiada”
W związku z pozytywnym odbiorem „Dnia Sąsiada” przez mieszkańców oraz
organizatorów wydarzenia w 2018r. podjęto decyzję, o kontynuowaniu tej formy
spotkania sąsiedzkiego w 2019r. Budowana przez rok ubiegły grupa sąsiedzka wyraziła
gotowość do tworzenia koncepcji pikniku i współuczestniczenia w jego przygotowaniu.
Piknik został zrealizowany dniu 25 maja 2018 r. w godzinach 17.00 – 20.00 w Alei
Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22H. Do współpracy w realizacji wydarzenia
włączyły
się:
Wydziały
Urzędu
Dzielnicy
Bemowo:
Wydział
Sportu
i Rekreacji, Wydział Zasobów Lokalowych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz
Fundacja Akademia Iwony Kalaman, Fundacja Rodzinna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Bemowo, Straż Miejska, Policja, Klub Młodzieżowy „Alternatywa”, Biblioteka nr 119,
Firma Gastronomiczna „Szwajcarka” i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji m.st. Warszawa S.A. - „Warszawska Kranówka”. Specjalnym uczestnikiem
pikniku był
Zastępca Burmistrza Pan Mariusz Wajszczak, który towarzyszył
mieszkańcom niemal do końca spotkania i doceniał sąsiedzkie wysiłki dobrym słowem
i gestem, rozdając upominki i wręczając medale

.
Piknik „ Dzień Sąsiada”
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Wręczenie dyplomów aktywnym Mieszkankom

Celem projektu było włączenie mieszkańców w aktywną współorganizację festynu
oraz dalsze ich integrowanie. Dodatkowo była to okazja do promowania działalności
grupy sąsiedzkiej „Sąsiedzi Mocni Razem”.
Społeczność lokalna spędziła wspólnie czas, uczestnicząc w konkurencjach sportowych,
grach oraz innych rozrywkach. W trakcie imprezy miały miejsce następujące atrakcje:
mecz piłki nożnej, konkurs rzutu do kosza, gra w piłkę siatkową, gra w Kule Bule,
budowa „Wymarzonego Osiedla” z klocków lego, dekorowanie naczyń ceramicznych,
wykonywanie znaczków i przypinek, wykonywanie biżuterii i gniotków z balonów,
oglądanie radiowozu policyjnego i samochodu straży miejskiej oraz wymiana wiadomości
na sąsiedzkiej tablicy ogłoszeń.
Zorganizowanie „Dnia Sąsiada” przyczyniło się do wzmocnienia więzi pomiędzy
uczestnikami grupy sąsiedzkiej oraz nawiązaniu nowych sąsiedzkich kontaktów.
Za zaangażowanie w działania na rzecz środowiska lokalnego dyplomami wyróżniono
pięć mieszkanek Osiedla.
W pikniku „Dzień Sąsiada” uczestniczyło około 200 osób.
Gra terenowa „Rodzinne gry w terenie”
Gra terenowa „Rodzinne gry w terenie” odbyła się w dniu 13 czerwca 2019r. Jej pomysł
powstał w wyniku współpracy Ośrodka z Biblioteką Publiczną. Mieszkanki Osiedla
aktywnie angażowały się w proces twórczy, zwracały uwagę na kwestie bezpieczeństwa
uczestników w trakcie gry, odpowiedzialności za dzieci biorące udział w zabawie.
Jednym z elementów przygotowań do zorganizowania wydarzenia było wynegocjowanie
z firmą „Stolica Pączków” korzystnych warunków zakupu pączków, które posłużyły jako
poczęstunek na zakończenie zabawy. Negocjacje odbywały się poprzez osobiste rozmowy
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mieszkanek i pracownika OPS z menagerem pączkarni. Ponadto mieszkanki ustaliły
możliwość usytuowania punktów kontrolnych w pobliskiej kawiarni, sklepie spożywczym
oraz Alei Sportów Miejskich. Pracownicy Ośrodka pełnili rolę animatorów konkursów
przy punktach strategicznych podchodów. Pracownicy Biblioteki przekazali dla
uczestników liczne nagrody w postaci książek. Po zakończeniu gry na tarasie przed
siedzibą Biblioteki na uczestników czekały pyszne pączki oraz zimna lemoniada.
W zabawie wzięło udział 25 osób.
Grill sąsiedzki
W dniu 27 lipca 2019r. odbyło się spotkanie integracyjne „Grill sąsiedzki”.
Po konsultacji z mieszkańcami jako lokalizację spotkania wybrano Park Górczewska,
który jest najbliżej ulicy Pełczyńskiego. Pracownicy Ośrodka i mieszkańcy zadbali o
potrawy grillowe, o wysmażenie których dbał Pan Grzegorz. Podczas posiłku, który był
pretekstem do rozmów, omawiano sąsiedzkie sprawy i kolejne pomysły wspólnych
wydarzeń. W trakcie spotkania chętni uczestnicy mogli zagrać w Kule Bule oraz
badmintona. Po zakończonym grillowaniu zadbano o porządek w otoczeniu o
wyczyszczenie wykorzystanych akcesoriów.
W spotkaniu sąsiedzkim łącznie z dziećmi uczestniczyło 10 osób.
Operacja „Pluskwa”
W okresie września troską mieszkańców stał się problem insektów w mieszkaniach.
Z uwagi na liczne informacje o zapluskwieniu mieszkań lokatorów zorganizowano
spotkanie robocze mające na celu opracowanie planu działania w kierunku zbiorowego
przeprowadzenia dezynsekcji. W trakcie spotkania ustalono, że konieczne będzie
indywidualne poinformowanie mieszkańców o szerzącym się zagrożeniu. Następnie
podjęto wspólną decyzję, że aktywne mieszkanki przygotują krótką ulotkę informacyjną
o sposobie rozpoznania obecności insektów w swoim mieszkaniu oraz poinformują
o terminie i miejscu zebrania, a pracownik Ośrodka przygotuje dane kontaktowe firm
wykonujących zabieg dezynsekcji oraz tabelę do stworzenia listy zapisów. Spotkania
z mieszkańcami odbywały się w dniach 11 i 19 września oraz 3 października 2019r.
Przeprowadzono kampanię edukacyjną polegającą na poinformowaniu przybyłych
mieszkańców o sposobach przeciwdziałania insektom, przekazano przygotowane
wcześniej dane kontaktowe kilku firm dezynsekcyjnych. opracowano harmonogram
dezynsekcji i zebrano zapisy mieszkańców na usługę w odpowiednich terminach,
poinformowano również mieszkańców o możliwości uzyskania pomocy finansowej
ze środków pomocy społecznej z przeznaczeniem na przeprowadzenie dezynsekcji dla
osób i rodzin, które własnym staraniem nie były w stanie zapłacić za wykonanie takiej
usługi. Rodziny, które dotychczas samodzielnie nie potrafiły zwalczyć insektów dostały
prawidłowe wskazówki, pomoc w znalezieniu firmy oraz poczuły, że nie są same
z tym problemem. Ośrodek wydał pięć decyzji administracyjnych przyznających pomoc
finansową na ten cel.
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Promocja aktywności sąsiedzkiej
Na skutek aktywności profilu sąsiedzkiego facebook.com/SasiedziMocniRazem zgłosiła
się do tut. OPS redaktorka magazynu Newsweek Pani Elżbieta Turlej zainteresowana
relacjami sąsiedzkimi panującymi na Osiedlu, w którym realizowany jest opisywany
projekt. Opowiedzenie o projekcie Organizowania Społeczności Lokalnej dla tygodnika
o ogólnopolskim zasięgu dało możliwość promowania działań animacyjnych oraz
przedstawienia czytelnikom działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i pracy socjalnej ze
społecznością lokalną. W rezultacie okazanego zainteresowania w Newsweeku ukazał się
artykuł pt.: „Człowiek człowiekowi sąsiadem”.
Realizator projektu oraz jedna z mieszkanek Osiedla byli również gośćmi Telewizji
Polskiej w programie TVP2 „Pytanie na śniadanie”. Tematem przewodnim programu
było pokazanie widzom jak rozwiązywać konflikty oraz w jaki sposób wypracowywać
relacje sąsiedzkie. Była to kolejna okazja do tego aby promować metodę organizacji
społeczności lokalnej oraz działalność grupy sąsiedzkiej „Sąsiedzi Mocni Razem”.
Gwiazdka Sąsiedzka
Jednym z działań zaplanowanych na 2019 r. było zorganizowanie „Gwiazdki
Sąsiedzkiej”, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2019 r. Spotkanie zostało zrealizowane
w partnerstwie z grupą „Sąsiedzi Mocni Razem” przy udziale Przedszkola nr 435
oraz Biblioteki Publicznej nr 119.
Mieszkańcy osobiście roznieśli zaproszenia
na planowane wydarzenie. W trakcie Gwiazdkowego Spotkania Sąsiedzkiego wspólnie
z mieszkańcami: przygotowano stół z potrawami wigilijnymi, dekorowano pierniki
i ozdoby choinkowe, wykonywano lampiony oraz wspólnie kolędowano. Szczególnie
atrakcyjny był występ przedszkolaków, którzy z entuzjazmem wykonali koncert kolęd.
Pracownicy Biblioteki nr 119 zaproponowali uczestnikom „Gwiazdki” konkurs słowny
„Łamacz językowy”, za udział w którym przyznano nagrody książkowe. Gwiazdą
wieczoru był natomiast Mikołaj, który rozdał uczestnikom upominki. Pracownicy OPS
animowali poszczególne aktywności i koordynowali prace przygotowawcze
i porządkowe. Drugim etapem świętowania było zainstalowanie dwóch choinek
(świerków srebrnych) w przestrzeni Osiedla przy ul. Pełczyńskiego, a następnie
udekorowanie ich przyniesionymi przez mieszkańców ozdobami i lampkami
choinkowymi. Panowie Grzegorz i Eugeniusz dbali o drzewka w okresie świątecznym,
pilnując aby nie przewróciły się pod siłą wiatru oraz przed wieczorem zapalali lampki.
W Gwiazdce Sąsiedzkiej udział wzięło około 70 osób.
Współpraca z partnerami
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń dotyczących współpracy Ośrodka
z Biblioteką Publiczną, Wydziałami Urzędu Dzielnicy, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Fundacją Iwony Kalaman, Policją, Strażą Miejską, Biblioteką Publiczną nr 119,
Przedszkolem nr 435, Firmą Szwajcarka, Miejscami Aktywności Lokalnej: Dwa Jelonki
i bMAL,
można przyjąć, że podejmowanie wspólnych działań lokalnych jest
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wartościowe społecznie i korzystne dla konkretnej społeczności lokalnej. W związku
z powyższym postanowiono omówić dotychczasowe działania, zastanowić się nad
dalszymi celami i realizacją kolejnych przedsięwzięć a także do grona partnerów włączyć
przedstawicieli działającej w pobliżu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Ciuciubabka
Cafe.

Gwiazdka Sąsiedzka – Koncert Kolęd w wykonaniu Przedszkolaków

W dniu 28 października w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie partnerów, na
które stawili się mieszkańcy osiedla oraz przedstawiciele: Wydziału Zasobów
Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo, Policji, Przedszkola nr 435, Biblioteki Publicznej,
Forum Bemowskich Seniorów, Wolontariatu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie
spotkania omówiono potrzeby społeczności lokalnej i możliwości wsparcia mieszkańców
przez instytucje. Rozmowy w tym kierunku będą kontynuowane.
Zapewnienie sprzętu do realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.
W 2019r. Ośrodek pozostawał we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m. st. Warszawy w zakresie budowania i sieciowania warszawskich partnerstw
lokalnych. W wyniku współpracy Ośrodka ze społecznością lokalną został złożony
wniosek o przyznanie środków z rezerwy celowej na działanie partnerstwa.
Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Ośrodek otrzymał dofinansowanie w
wysokości 8 960,00 zł. Z uzyskanych środków zostało zakupione: 30 krzeseł składanych,
8 stołów oraz trzy namioty handlowe. Ośrodek zakupione przedmioty przeznaczył do
użytkowania w ramach „Spółdzielni Kultury” w celu umożliwienia korzystania innym
podmiotom ze wspólnych zasobów Organizatorów Społeczności Lokalnej.
Ponadto ze środków OPS przeznaczonych na realizację projektu „Organizowanie
Społeczności Lokalnej 2019”, zakupiono dwa namioty oraz nagłośnienie firmy Yamaha.
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Zakup ww. sprzętu umożliwił organizację wydarzenia „Gwiazdka Sąsiedzka”, oraz
posłuży do realizacji wydarzeń w przyszłości.
Całkowity koszt projektu w 2019r. wyniósł 17 948,32 zł. Został pokryty ze środków
własnych OPS w kwocie 8 988,71 zł oraz z dotacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie
8 959,61 zł.

PROJEKT „WOLONTARIAT”
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wolontariat
funkcjonuje od grudnia 2000 r., w tym od 2003 r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celami projektu w roku 2019 było poszerzenie/uzupełnienie świadczonych przez
Ośrodek
form
pomocy
różnym
grupom
klientów
Ośrodka,
które
nie mogłyby być realizowane w ramach działań OPS, zwiększenie aktywności
obywatelskiej mieszkańców dzielnicy Bemowo a także pomoc osobom
zainteresowanym pracą wolontarystyczną w znalezieniu miejsca i osób, którym
mogliby świadczyć swoją pomoc.
Działania Projektu realizowane w 2019 r.:
Kampania promująca ideę wolontariatu
W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach porozumienia
z Biblioteką Publiczną projekt ,,Wolontariat Sąsiedzki”. Celem projektu było wspólne
stworzenie kampanii skierowanej do mieszkańców Dzielnicy Bemowo, promującej idee
wolontariatu oraz zachęcenie do wolontarystycznego zaangażowania w działania
powyższych instytucji. W wyniku podjętych wspólnie działań zostały przygotowane
materiały multimedialne( slajdy i film), które umieszczono na stronach internetowych
ww. instytucji oraz w mediach społecznościowych. Do mieszkańców Bemowa trafiły
również plakaty i ulotki promujące wolontariat i zapraszające do podjęcia współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Biblioteką Publiczną.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy w czynny sposób zaangażowali się zarówno
w kampanię promocyjną, jak również podjęli współpracę na podstawie porozumień
zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Biblioteką Publiczną w ramach tworzenia
nowego Miejsca Aktywności Lokalnej ,,Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka”.
Tworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy
Informacje o osobach potrzebujących wsparcia wolontariusza lub potrzebach
instytucji zgłaszali pracownicy Ośrodka lub bezpośrednio osoby zainteresowane.
Koordynator projektu tworzył bazę osób potrzebujących. Były to: dzieci i młodzież,
osoby niepełnosprawne, seniorzy, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
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i Popołudniowego Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla
Osób Niepełnosprawnych.
Koordynacja współpracy wolontariusz – podopieczny
Koordynator wolontariatu na bieżąco przeprowadzał indywidualne rozmowy
z kandydatami na wolontariuszy i wolontariuszami, w celu przygotowania ich do pomocy
klientom Ośrodka. Każdorazowo nawiązywał kontakt z osobami lub rodzinami,
do których była skierowana pomoc, przedstawiał im wolontariusza oraz uzgadniał zakres
świadczonej pomocy, zgodnie ze zgłoszoną potrzebą klienta i możliwościami
wolontariusza. Zazwyczaj kontakt z wolontariuszami oraz osobami / rodzinami
otrzymującymi pomoc realizowany był w godzinach popołudniowych.
Szkolenie wolontariuszy
Wolontariusze, to osoby, które często nie posiadają wiedzy i doświadczenia
potrzebnego w kontaktach z innymi. Koordynator podejmował działania ukierunkowane
na zapewnienie oferty szkoleniowej w celu nabycia lub podwyższenia kompetencji
komunikacyjnych wolontariuszy, zwiększenia wiedzy na temat obszarów funkcjonowania
zależnych i niezależnych od nich oraz zwiększenia umiejętności wyznaczania granic
osobistych w relacji z klientem.
W ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Biblioteką Publiczną w oparciu
o projekt ,,Wolontariat sąsiedzki” wolontariusze mogli wziąć udział w warsztatach
i szkoleniach zgodnie ze zgłoszonym przez siebie zapotrzebowaniem. Warsztaty
dotyczyły między innymi kształtowania postaw prospołecznych, ekologii, korzystania
z portali społecznościowych. Wolontariusze mogli również skorzystać ze wsparcia
profesjonalistów w zakresie komunikacji oraz podnoszenia poczucia własnej wartości.
Działania zrealizowane przez wolontariuszy
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. akces na wolontariusza złożyło 25 osób.
Podpisano z nimi 21 porozumień na realizację pracy wolontarystycznej.
Wolontariusze podjęli pracę w następujących obszarach:
• Pomoc na rzecz osób indywidualnych:
✓
✓
✓
✓

korepetycje dla dzieci i młodzieży,
pomoc osobom niepełnosprawnym,
pomoc seniorom,
wspieranie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Popołudniowego
Klubu ,,Tęczowy Uśmiech”,
✓ wspieranie uczestników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych.
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• Pomoc pracownikom Ośrodka w realizacji wydarzeń:
✓ pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego,
✓ pomoc w organizacji Spotkania Świątecznego dla rodzin z dziećmi,
✓ pomoc w pakowaniu upominków świątecznych dla seniorów.
Średnio wolontariusze, z którymi zawarte były porozumienia o współpracy pomagali
podopiecznym Ośrodka raz w tygodniu, przez 2-3 godziny, w miejscu zamieszkania
klientów. Wolontariusze, którzy pomagali pracownikom Ośrodka w prowadzeniu różnych
zajęć grupowych w siedzibie OPS świadczyli pomoc wolontarystyczną średnio 1-2 razy
w tygodniu przez 2-3 godziny a także wspierali wydarzenia okolicznościowe.
Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
W dniu 4 grudnia 2019 r. we współpracy z Zarządem Dzielnicy Bemowo oraz
Społecznością Chrześcijańską Zachód Ośrodek zorganizował uroczyste spotkanie
z okazji „ Dnia Wolontariusza”.

Ramka upominkowa z sentencją
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Celem spotkania było uhonorowanie osób pracujących bezinteresownie dla
dobra innych propagujących na co dzień ideę wolontariatu.
Uczestnikami wydarzenia byli wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu
szkolnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wolontariusze i koordynatorzy
wolontariatu zostali uhonorowani upominkami (okolicznościowymi obrazkami z
sentencjami dotyczącymi bezinteresownej pomocy oraz słodkimi niespodziankami).
Imprezę uświetnił występ wokalny Aleksandry Sędzielewskiej (podopiecznej Fundacji
Rozwoju Artystycznego). Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w
warsztatach przeprowadzonych przez Społeczność Chrześcijańską Zachód i świętowali
przy poczęstunku i okolicznościowym torcie.
W uroczystości wzięło udział około 70 osób.
Koszt projektu: 4252,88 zł pokryty ze środków własnych OPS.

SPOTKANIE DARCZYŃCÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 18 marca 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się niecodzienne
wydarzenie, którym było Spotkanie Darczyńców. Gośćmi spotkania były osoby prywatne,
zespoły, instytucje oraz organizacje wspierające działania Ośrodka na rzecz seniorów,
osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi i społeczności lokalnej.
Spotkanie zgromadziło blisko 60-osobowe grono Darczyńców, którzy na rzecz
rodzin objętych pomocą przekazali pomoc materialną w postaci paczek żywnościowych,
prezentów świątecznych dla dzieci, zakupu mebli i sprzętu gospodarstwa domowego oraz
przeprowadzeniu remontów mieszkań. Darczyńcy poświęcili również własny czas, pracę
i zaangażowanie prowadząc nieodpłatnie różnorodne zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Dzielili się także swoimi talentami prezentując występy taneczne i wokalno – muzyczne
uświetniające różnorodne spotkania okolicznościowe dla uczestników projektów
realizowanych w Ośrodku.
Zgromadzeni goście zostali przywitani przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Bemowo Mariusza Wajczaka oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelę
Zwierz. Gospodarze uhonorowali Darczyńców Certyfikatami Dobrego Serca
i upominkami przygotowanymi przez Zarząd Dzielnicy.
W podziękowaniu dla nich wystąpił Zespół „Jeden Rytm - Jeden Świat”, który
tworzą uczestnicy Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Występ Zespołu wywołał wiele wzruszeń i wzbudził gromkie owacje. Spotkaniu
towarzyszył pokaz zdjęć przywołujący wspomnienia z wydarzeń Ośrodka wspartych
serdecznymi gestami darczyńców. W miłej atmosferze, przy okolicznościowym torcie,
zebrani przekazywali sobie wyrazy uznania, wdzięczności, podziękowania i zachęty.
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Spotkanie Darczyńców

AKCJA „BIEDRONKA”

W 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Klub
Rotary Warszawa Józefów oraz sklepem Biedronka przy ul. Wrocławskiej, w zakresie
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W oparciu o stosowne umowy o współpracy
Ośrodek Pomocy Społecznej z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Rotary raz
w tygodniu odbiera ze sklepu Biedronka żywność, której termin przydatności do spożycia
dobiega końca.
Żywność, po bezpośrednim przetworzeniu termicznym lub na zimno,
wykorzystywana jest na potrzeby osób i rodzin objętych pomocą społeczną.
Przetwarzanie żywności odbywa się w czasie treningów kulinarnych realizowanych przez
osoby uczestniczące w projektach socjalnych Ośrodka, a w szczególności uczestników
ośrodków wsparcia.
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Potrawy przygotowane w ramach treningu kulinarnego z produktów sklepu „Biedronka”
W okresie wrzesień – grudzień z pomocy żywnościowej w ramach tego projektu
skorzystało ponad 400 osób.

AKCJA PACZKA ŚWIĄTECZNA

W okolicach Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych Ośrodek Pomocy
Społecznej uczestniczy w akcjach świątecznych polegających na przygotowaniu
i przekazaniu paczek z artykułami żywnościowymi, kosmetycznymi, czystościowymi,
zabawkami i artykułami gospodarstwa domowego osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc ta ma szczególny charakter – są to dobrowolnie zebrane lub ufundowane
przez osoby prywatne i organizacje prezenty do osób dorosłych, dzieci a także dla całych
rodzin.
Ośrodek uczestniczy w kwalifikowaniu osób i rodzin do uzyskania takiej pomocy
a następnie w czasie organizowanych uroczystości świątecznych, o ile to możliwe
z działem darczyńców przekazuje paczki podopiecznym lub dowozi je osobom, które
ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą ich samodzielnie odebrać.
W roku 2019 na rzecz podopiecznych Ośrodka rozdysponował około 400 paczek,
które przygotowali i przekazali: Radni i Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, pracownicy firm
w ramach wolontariatu pracowniczego, Polski Komitet Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Rotary oraz osoby prywatne.
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ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI – POMOC INTERWENCYJNA
W ZWIĄZKU ZE STAJKIEM NAUCZUCIELI

W dniach 8-26.04.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
aktywnie włączył się w akcję wspierania rodziców w związku z ogólnopolskim strajkiem
pracowników oświaty. W związku z tą niecodzienną, kryzysową sytuacją na terenie
Ośrodka zorganizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z których mogły skorzystać
zarówno dzieci pracowników Ośrodka jak i pracowników Urzędu Dzielnicy Bemowo.
Zajęcia prowadzone były przez pracowników merytorycznych OPS posiadających
przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
W ramach oferowanego wsparcia zorganizowano różnorodne zajęcia aktywizujące
oraz wyjścia, m.in. do:
- warszawskiego ZOO,
- Teatru Syrena na spektakl dla dzieci,
- placówek kultury i bibliotek na zajęcia warsztatowe,
- hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na zajęcia sportowe.
W ramach zajęć stacjonarnych zorganizowano: warsztaty plastyczne, gry i zabawy
integracyjne, gry planszowe, warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzieła, warsztaty
wspólnego muzykowania, tańce integracyjne w kręgu, projekcje filmów, itp.
Zajęcia odbywały się w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 Podczas pobytu na
zajęciach dzieci miały zapewnione wyżywienie w formie obiadu.
Z zajęć skorzystało łącznie 32 dzieci w wieku od 3 do 11 lat.

XI. OSIĄGNIĘCIA I PLANY NA 2020 R.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2019 roku objął pomocą
mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz
pomoc materialną, niematerialną i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych
poziomach zaawansowania.
Ważnym elementem funkcjonowania Ośrodka realizowanym w roku 2019
było rozwijanie współpracy partnerskiej z instytucjami i organizacjami w obszarze
pomocy społecznej i budowanie obrazu Ośrodka jako instytucji otwartej na współpracę,
dostępnej w kontakcie i istniejącej w świadomości publicznej jako istotny partner działań
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społecznych. Koncepcja ta była realizowana poprzez zapraszanie do współpracy
instytucji i organizacji lokalnych oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach
organizowanych przez partnerów. Najwidoczniej w roku sprawozdawczym zaistniała
współpraca partnerska z Wydziałami Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
Bemowskim Centrum Kultury, Wojskową Akademią Techniczną, Biblioteką Publiczną nr
119, Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, Biurem Organizacji Ruchu Inicjatyw
Społecznych (BORIS), Fundacją Iwony Kalaman, Wspólnotą Chrześcijańską Zachód,
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Fundacją ROTARY – Klub „Rotarakt” Józefów
i sklepem sieci „Biedronka”.
W roku sprawozdawczym za szczególne zaangażowanie Ośrodek otrzymał dwa
wyróżnienia:

ZA ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA
OSÓB STARSZYCH OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY BEMOWO W 2019 ROKU TRZECI ROK Z RZĘDU ZOSTAŁ
LAUREATEM KONKURSU

„MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”
(EDYCJA NA LATA 2019-2021

Uroczystość wręczenia wyróżnienia „Miejsce przyjazne Seniorom”
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ZA SPRAWNOŚĆ W UZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY
EUROPEJSKICH PRACOWNIK OŚRODKA OTRZYMAŁ
WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„ZAWSZE POMOCNI”
DLA KOORDYNATORA PROJEKTU

Certyfikat „Zawsze Pomocni” dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
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NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPLANOWANE NA ROK 2020

Ośrodek, realizując misję instytucji profesjonalnej, otwartej i dostępnej
w dalszym ciągu planuje rozwijanie specjalistycznych oddziaływań na rzecz rodzin
wieloproblemowych, seniorów, osób niepełnosprawnych, doświadczających przemocy
oraz rozwijanie współpracy partnerskiej w realizacji działań.
Ponadto, w roku 2020 Ośrodek wdroży 3 nowe projekty, na które uzyskał
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Będą to:
✓ Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa”, na który
OPS pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – projekt dotyczący wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami.
✓ Projekt „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”, na który OPS pozyskał
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu „Wiedza Edukacja
Rozwój” – projekt zmiany organizacji pracy poprzez oddzielenie pracy socjalnej
od postępowań administracyjnych, który przyczyni się do poprawy jakości pracy
na rzecz mieszkańców Dzielnicy
✓ Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, którego głównym realizatorem
jest m.st. Warszawa, OPS jest partnerem w jego realizacji. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i działalność ponadnarodowa,
Działania 4.1. Innowacje społeczne. Projekt przewidziany jest do realizacji w
okresie 01.09.2019r. - 31.08.2022r., przy czym działania Ośrodka będą
realizowane w okresie 1.06. 2020 r. - 31.08. 2022 r. Na realizację działań przez
Ośrodek została przyznana kwota 362 300 zł.
Zaplanowane jest również uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, który będzie
mógł zaoferować codzienną pomoc i aktywizację społeczną dla 45 - osobowej grupy osób
starszych oraz działania w formule Klubu Seniora dla około 70 – osobowej grupy
seniorów. Zadanie to jest w toku realizacji.
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